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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 36th issue of our journal. In this issue we 

propose you 55 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 

promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 

revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 

implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 

development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 

modern science.  

One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 

conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 

Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 

"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 

Information Space: National and International Aspects". More than 3,800 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland, 

India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic, 

Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 

I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles 

for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the 

borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication. 

II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and / 

or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the 

reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars 

believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing. 

The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant 

areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other. 

III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the 

completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered 

on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about 

printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

 
Best regards, 
Ph.D., professor, Editor-in-Chief  
Scientific Journal «Virtus»                       M. Zhurba 

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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к.філос.н., директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України,  
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МИСЛЕДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТИНУУМІ ТЕХНОГЕННОЇ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ: PRO I CONTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Постановка проблеми. В результаті сучасної 

предметно-практичної діяльності змінюється сутність 

людини, яку визначає характер і стиль мислення. Його 

своєрідним способом реконструкції й організації якого є 

наука. В діапазоні її розвитку формується наукове 

мислення. Традиційно в нього включали природничо-

наукове, а з розвитком індустріальної епохи – 

технологічне мислення. Воно відіграє вирішальну роль в 

постійному пошуку і застосуванні як виробничих, так і 

соціальних технологій. І одночасно постає чинником 

подальшого прогресу науки, обумовлюючи перехід 

суспільства на етап техногенного розвитку. В ситуації 

розширення техногенної цивілізації в її контексті 

виникає і стверджується інформаційний світ, атрибутом 

якого є Homo virtualis – людина віртуальна. В зв‟язку з 

чим актуалізується завдання вияснити особливості і 

характерні риси її мислення та його вплив на подальший 

процес та перспективи пізнання і когнітивної діяльності 

в умовах динаміки розвитку субстанційних основ 

техногенної цивілізації. 

Мета статті. В процесах динаміки зростання впливу 

інформаційно-комунікативних технологій на розвиток 

параметрів соціального, політичного, культурного життя 

змінюються парадигми мислення, його епістемологічних 

і когнітивних основ, трансформуючи тим самим 

освітньо-навчальні технології, способи формування 

особистості, породжені інформаційною епохою. В силу 

чого завдання статті полягає в аналізі і виявленні 

основних аспектів інформаційного мислення, атрибуту 

людини віртуальної. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні наука та її 

технологічне застосування стали визначальними факто-

рами розвитку суспільства. Мова йде не лише про 

масштаби наукової детермінації соціальних, економічних, 

політичних змін, а й про науково-технологічну 

зумовленість культури і цінностей сучасної цивілізації. 

Нормою стає не канон, традиція, а творення нового як 

предметного виразу об‟єктивного життя, сконструйо-

ваного в процесі пізнавально-освітньої діяльності. Наука 

виникає як відповідь на певну потребу суспільства в 

достовірному знанні про світ та можливості його 

пізнання й перетворення згідно із ростом знання. 

Становлення науки є результатом цілеспрямованої 

діяльності мислення. В кожну історичну епоху об‟єктом 

наукового мислення є та сфера реальності, яка на даний 

момент представляє найбільший інтерес для соціальної, 

господарської або культурної діяльності. 

Виходячи з цього, в широке поняття «наукового 

мислення» традиційно включали натурфілософське, 

природничонаукове, економічне мислення. В індустріальну 

епоху, яка характеризується бурхливим розвитком науки, 

наукове мислення виступає у модусі мислення техніч-

ного, або технологічного. Актуальність технологічного 

мислення обумовлена виникненням і бурхливим 

розвитком «техногенної» цивілізації. Вона почала 

формуватися в європейському регіоні приблизно в ХІV–

ХV століттях, в епоху Ренесансу і Реформації. В епоху 

Просвітництва утворилося «ядро» системи цінностей 

техногенної цивілізації. Воно включало особливе 

розуміння людини як діяльної істоти, яка протистоїть 

оточуючому середовищу і призначення якої полягає в 

перетворенні природи і підкоренні її своїй владі. З таким 

розумінням людини органічно пов‟язане уявлення 

діяльності як процесу, спрямованого на перетворення 

об‟єктів та їх підлеглості людині. Вирішальну роль в 

розвитку техногенної цивілізації відіграють постійний 

пошук і застосування нових технологій, зокрема по 

забезпеченню соціального управління і соціальних 

комунікацій в сфері пізнання і культури в її діяльному і 

соціальному розумінні. А також культури мислення. 

Для сучасного суспільства невпинна технологізація 

практично всіх сфер життєдіяльності людини і 

технократизм як «своєрідна парадигма», «організуючий 

принцип» способу діяльності набули не лише, як вказує 

В. Мельник, «всеосяжно-екзистенціального» характеру, 

а, по суті, значною мірою зумовлюють тенденції 

розвитку всієї цивілізації у її глобальному вимірі. Під їх 

тиском окремі явища або процеси переростають в 

«локальні або регіональні виміри і набувають загально-

соціального, планетарного характеру» [1, с.35]. 

В статті досліджується характер і стиль наукового мислення, яке відіграє вирішальну роль в 

постійному пошуку і застосуванні виробничих, соціальних, освітніх та інших технологій, одночасно 

постаючи чинником подальшого прогресу суспільства. В контексті інформаційно-цифрових технологій, які 

виступають організуючим принципом глобального світу, мислення набуває нового змісту, нових 

можливостей і форм. Вони створили сучасну когнітивно-інтелектуальну реальність, розширили вітальні 

основи життя людини. 

Ключові слова: мислення, наука, технології, інформація, людина, ноосфера, інформаційний світ, творчість. 
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Як і кожний когнітивний, інтелектуальний, соціокуль-

турний феномен, в процесі свого розвитку технологічне 

мислення постійно трансформується і вдосконалюється. 

Сучасний етап науково-технічної революції пов‟язаний з 

розвитком інформаційно-цифрових технологій. В їх 

контексті формується новий етап розвитку мислення 

загалом і технологічного зокрема, яке можна сьогодні з 

повним правом назвати «інформаційним». Дана ситуація 

обумовлена фактом переростання науково-технічної 

революції в інформаційно-технологічну революцію – 4.0. 

Її результатом, як відомо, стало повсюдне використання 

інформаційно-комп‟ютерних технологій. До них належить 

сукупність технологій у мікроелектроніці, створення 

обчислювальної техніки, телекомунікації / мовлення, 

оптико-електронної промисловості. Навколо цього ядра 

інформаційних технологій за останні два десятиліття 

виникає багато великих технологічних проривів у галузі 

нових матеріалів, джерел енергії, у медицині, у 

нанотехнологіях. Сучасний процес технологічної 

трансформації привів до виникнення цифрового, або 

«електронно-цифрового світу». В ньому «виробничі, 

освітні, культурні, побутові та інші системи, що 

ґрунтуються на масовому використанні електронно-

цифрових засобів, усе більше набувають поширення» [2, 

с.81], – вказує А. Маслов. 

В результаті цих змін і перетворень людина «увійшла» 

в реальність інформаційно-мережевого світу. Його 

функціональне поле, зазначає А.С. Гальчинський, як і 

«функціональний простір» будь-якого іншого суспільного 

утворення, ґрунтується на єдності трьох позицій: 

«а) комунікації; б) суспільній угоді та організації; в) потен-
ціалі інноваційного розвитку». Саме завдяки системі інфор-

маційних комунікацій глобальне суспільство виступає як 

«консолідоване явище» соціального порядку. Не викликає 

сумніву, що становлення глобального суспільства 

пов‟язується із сучасною «інформаційною революцією». 

Функціональною основою глобального інформаційного 

суспільства є «інформаційні мережі» («Мережа»), які 
постають «системоутворювальною субстанцією», «матрицею» 

інформаційного соціуму. Мережа (networking) – визна-

чальна «організаційна форма» сучасної цивілізації. 

«Інформаційна мережа» активно впливає на всі аспекти 

суспільного життя, на соціальні, економічні, політичні та 

культурні перетворення [3, с.329-330]. 

Сучасну інформаційну революцію характеризує 

використання знань та інформації для генерування знань і 

пристроїв, що обробляють інформацію та здійснюють 

комунікацію, а також напрями її використання. Впродовж 

останніх десятиліть технологічна інновація постійно 

прогресувала – від навчання шляхом користування до 

вивчення технології через її створення, перебудову 

телекомунікаційних мереж, пошук і знаходження нових 

галузей використання. Поширення нових технологій 

збільшує їх могутність в міру засвоєння її користувачами. 

Досвід життя суспільства показує, що використання 

будь-якої технологічної форми приводить так чи інакше 

до її інтеріоризації. І, як наслідок, до видозміни 

відношення людини з реальністю крізь призму 

можливостей, які виникають. Як засвідчує історія, кожна 

нова технологія в процесі її використання змінює 

типологію людини. Вона, в свою чергу, знаходить все 

нові і нові способи її подальшого вдосконалення. В 

результаті постійна взаємодія з технологіями перетворює 

людину в подібність «севромеханізму». Безмежно 

розширивши світ людини, знищивши просторо-часові 

кордони, зробивши можливим миттєвий доступ до будь-

якої потрібної інформації, новітні технології фактично 

зробили людину своїм придатком. В результаті «людина 

як би добровільно увійшла в зону їх впливу з метою 

одержати нову інформацію, задоволення і в кінцевому 

рахунку владу. Фактор володіння і вміння користуватися 

інформаційними технологічними засобами та інструмен-

тами стає умовою соціального статусу індивіда» [4, с.85]. 

Нові інформаційні технології є не просто інструмен-

тами для користування, але й колосальним фактором 

впливу на формування інформаційного мислення як 

сегменту і складової частини технологічного мислення. 

Особливістю інформаційного мислення, на наш погляд, 

є актуалізація проблеми відношення реального і уявного 

(віртуального), а також знання і гадки (думки). За 

допомогою інформаційних технологій можна фабрикувати 

знання про реальність, а тим самим до певної міри і саму 

реальність. А також можна  створювати віртуальне «Я» і 

в певному смислі жити у віртуальному просторі, в якому 

зникають відмінності реального світу і світу уявного. 

Сьогодні життя в такому віртуальному просторі стало 

реальністю. Тепер «бути» означає «бути в мережі». 
Можливості інформаційних технологій найбільш повно 

знайшли своє впровадження в ситуації «суспільства 

знань». В ньому освітні заклади спрямовані на формування 
нового, діяльного мислення. Ті можливості, які відкривають 

інформаційні технології для інтенсифікації процесів 

освіти і навчання, містять в собі ризики і небезпеки. В цій 

ситуації інформаційно-комп‟ютерні і комунікаційні техно-

логії посилюють актуальність мисленнєвої діяльності. 

Вона повинна подолати розрив між «старим» знанням і 

«новим» розумінням дійсності, створеної власне інформа-

ційними технологіями. А кожний процес подолання, 

переходу є процесом переосмислення, в першу чергу в 

рамках тієї соціокультурної, економічної, політичної і, 

звичайно, наукової парадигми, в якій здійснюється цей 

процес. Результатом цього переосмислення і стає нове, 

інформаційне мислення. 

Постійний розвиток і ускладнення інформаційних 

технологій все більше пов‟язує їх з інтелектуальною, 

мисленнєвою діяльністю. Тим самим обумовлює її  

вихід за межі предметно-матеріальної світобудови. 

Інформаційні технології стають «знаряддям мислення» в 

його пошуках основ буття в умовах техногенної 

цивілізації та її модусів – інформаційних, комп‟ютерних 

та цифрових технологій. Сучасні інформаційні і цифрові 

технології – це «мислення і почуття», які домінують вже 

не лише «всередині нас», але зі швидкістю світла або 

звуку розповсюджуються «навколо нас і між нами». 

Інформаційні технології мають справу з «мисленням і 

числом, словом і духом». Це технології «засобів 

спілкування і руху», технології «одухотворення матерії» 

і зближення її з нашим внутрішнім «Я». Це створення 

глибинних зв‟язків між «Я», «Ти», «Він», тих 

«діалогічних відносин», які «мають і матеріальні, і 

духовні виміри» [5, с.202], – зазначає М. Епштейн. 

В контексті модусу «інформаційного мислення» 
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доцільно зазначити про виникнення нового культурно-

інтелектуального середовища існування. Його центром 

стає Інтернет. З його появою змінюються закони 

інтелектуальної творчості, пізнання і мислення. Інтернет 

як головний ресурс інформаційного мислення здійснив 

колосальний переворот у співвідношенні предметного та 

інформаційного світів, що відкриває нові можливості для 

прискореного становлення ноосфери. На цій основі 

створюються могутні носії інформації – електронні і в 

перспективі квантові. Відповідно змінюються форми 

інтелектуальної творчості і мислення. Створюється новий 

інтелектуальний простір, в якому головним способом 

пізнання і спілкування виступає мислення, яке можна 

назвати інформаційним. 

Висновки. Таким чином, основою і засобом 

систематизації природної і соціальної реальності виступає 

наука. Діяльність науки обумовила виникнення і розвиток 

техніки і технологій. На їх основі формується техноло-

гічне мислення, яке сьогодні займає належне місце поряд 

з правовим, економічним, політичним тощо. Філософсько-

методологічною підставою технологічного способу 

(стилю) мислення є раціоналізм, обґрунтований у філософії 

новочасового періоду. Трансформація технологічного 

мислення в процесі розвитку науково-технічної революції 

приводить до виникнення інформаційного мислення. 

Воно є результатом розвитку інформаційно-цифрових 

технологій, постає модусом технологічного мислення. 

Сучасні інформаційні і цифрові технології створюють 

нові інтенції мислення і почуття, які створюють нову 

когнітивно-інтелектуальну реальність. 
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The statement of a problem. Considering the topics of 

sources of particular law, the focus is on Nomokanoni, Feed 

Books, the decree of the princes of Volodymyr Velykiy and 

Yaroslav Mudriy, the decision of the synods and cathedrals, 

but besides the above-mentioned sources, there are also 

liturgical books in which we have the opportunity to see many 

canonical decrees and rules. The first liturgical books in the 

Slavic language were written in manuscript form, but the first 

printed booklets began to appear in the XV–XVI centuries. 

The aim of the article. Among the liturgical books in the 

Kyivan Church, the most used were the gospels, apostles, 

psalteries, mines, trios, temporal journals, octoichias, 

akapistniks, trebniks, missals, arcieticons. In these books, 

especially in the headings, we have the opportunity to see 

different instructions for sacred things that relate to sources of 

law. Since the servants and supporters have the most 

canonical regulations and rules of this article, I will analyze 

some of the most utilized missals and prayer-books of the 

Kievan Church. 

Statement of basic materials. 

1. Missals 

1.1. Stratian Missal of Gideon Balaban bishop 

The leading meaning among liturgical books is the 

importance of missal, in it, there are divine services 

belonging to the priest and deacon, mainly the worship of 

the Liturgy, which is why it also has the name of the liturgy. 

At the end of the missal, there is an extract from 

Metropolitan Petro Mohyla in which the doctrine is placed 

on the deacon and the priest in all sorts of unexpected cases 

that may occur during the ceremonies [9, p.54]. 

A special place among the missals was the patriarchal 

missal of Stratian, 1604, of the Bishop of Lviv – Gideon 

Balaban and the Kievan Missal of Metropolitan of Kyiv 

Peter Mogila in 1629.  

The Stratian missal, as this is stated in the preface, was 

issued by the efforts of Bishop Gideon Balaban and his 

relative, Theodore Balaban, who founded the printing and 

gymnasium in Stratyn village. It is worth paying attention to 

the sequence of Ukrainian accents, which testifies to a 

certain tradition of Ukrainian pronunciation of Church 

Slavic text at the beginning of the XVII century [7, p.39-40]. 

1.2. The Missal of Metropolitan Cyprian Zhokhovsky 

For almost a hundred years after the proclamation of the 

Union of Brest in the Kyivan Church, there was no official 

publication of the text for the Liturgy. Metropolitan Cyprian 

Zhokhovsky, after all, made concrete steps for solving this 

problem. The Metropolitan sought to print the necessary 

books, but in view of the lack of time, he did not address the 

Congregation for the Propagation of the Faith, as envisaged 

by the church law, but he himself tried to print the Missal. 

Given the great importance of this case, the Apostolic 

Nuncio strongly urged the Metropolitan to change his 

decision [1, p.167-170]. However, unfortunately, Nuncio 

failed to convince Metropolitan Zhokhovsky. The basis for 

this edition was taken from the Greek liturgy of 1683 issued 

in the city of Rome for the Basilians from Grottaferrat [3, 

p.95-100]. This missal was the only one printed unary missal 

used by the Kyivan Church. The first mention of this missal 

as if he will become a standard publication. In 1703 was 

conducted the Basilian capitulum which traditionally called 

for unanimity in liturgical celebrations, especially in the 

Divine Liturgy. However, it was said that the focus should 

be on the new Missal. The next capitulum in 1709 again 

emphasized the need to reach unanimity in the celebration of 

the Liturgy, in particular offices and missal [4, p.92-94]. 

The Missal, which was published by Metropolitan 

Cyprian Zhokhovsky in Free in 1692, gave birth to the 

tradition of Zhokhovsky, which was followed by the 

compilers of all the printed missals until the Roman edition 

of 1942. 

Characteristic features of the Zhokhovsky‟s tradition are 

a large format and a large volume of material, a small 

number of sections relating to the deacon, detailed sections 

related to the position of the priest's hands, changes in the 

celebration of the liturgy, which are not present in the 

Orthodox texts of that time. These well-known characteristic 

features often caused the accusation that the Zhokhovsky's 

tradition is Latinized. To a certain extent, Latinization really 

took place, but it is unlikely that it would be advisable to 

impose a shortcut with this term on each variant that has no 

match in the Mohyla or other traditions. 

Zhokhovsky, like Mohyla and other compilers before him, 

gave an explanation of his method. The model before him was 

the Greek texts – in particular, the Greek Evholologion, which 

was issued in 1683 by the Cardinal Nerli, guardian of Cardinal 

Basilians from Grotalebra [2, p.263-270]. 

In this article had been investigated the liturgical books of the Kyiv Church. Among of these books, the most 

used were the gospels, apostles (lectionaries), psalteries, mines, triodes, timothy, octoichs, akapistniks, trebniks, 

missals, archieticons. In these books, and especially in their headings, there are various instructions for priestly 

ministries that relate to the sources of the law of the UGCC. Since the servants and supporters have the most 

canonical regulations and rules, this article analyzes the most utilized office missals and prayer-books of the 

Church of Kyiv. 

Key words: liturgical book, trebnyk, missal, Kievan Church, particular law, metropolitan. 
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1.3. The Missal of Metropolitan Peter Mohyla 

Serious publication of the missal was the publication of 

Metropolitan Peter Mohyla. This was a publication about the 

text not only proper but also the most complete. In addition to 

the technical liturgical side, the order of Mass services, there 

is a whole series of treatises that are intended to explain the 

internal meaning of the ceremonies and to realize the clergy. 

For such awareness, there is, first and foremost, a broad 

treatise on the Liturgy of Taras Sheikh. The treatise has a 

church-historical character. The author explains the general 

information about the Liturgy, its names, parts, history of 

occurrence. In addition, in the text of the Missal, the main 

explanations are given in relation to the worship procedure 

itself and the various cases that might have arisen [7, p.40-41]. 

The basis for the Missal was the Greek originals, which 

can be compared to old manuscripts. It was a very 

respectable work to give the perfect text of the Divine 

Liturgy. The foreword provides some thoughts that are at the 

core of this work. The main thing of the editor is to adhere to 

the Greek original but to adapt to local practices. Along with 

the Greek original, Slavic texts are also accepted. 

Metropolitan Peter Mohyla presented this Missal for the 

examination and confirmation of the cathedral in 1629, and 

the council unanimously confirmed it [9, p.54-55]. 

In 1639, Metropolitan Peter Mohyla published a new 

edition of the official, revising it and comparing it with the 

text of the Greek and used by the Ukrainian and Moscow 

Missals. The new edition has many differences and greatly 

complimented. The publisher added at the end of the newly 

published quotations and prayers on 27 separate occasions [7, 

p.41]. 

The Missal of the Metropolitan Petro Mohyla is widely 

distributed outside of Ukraine and in particular in Moscow 

Region. Present Missals of the Russian Church are almost 

verbatim reprints of the Missal of Metropolitan Petro 

Mohyla, only with smaller or smaller reductions [7, p.40-

41]. An interesting inner development can also be traced 

back to the Kyiv officers in 1629 and 1639, most of the 

publications that appeared later were virtually identical with 

the 1639 missal. An important factor influencing the changes 

in the Mohyla texts was a theological discussion concerning 

the moment of consecration [11, p.56-78]. 

2. Trebnyks (Requirements) of the Kievan Church 

We have an important source of a particular law in the 

very valuable and rich category of sources in Trebnyk. 

Trebnyk is a liturgical book that contains prayers and works, 

defined by the name "must" from where the very name 

"Trebnyk". The name "must" is most closely associated with 

the sacraments, but generally refers to prayers, blessings, 

consecrations that span the entire life of the faithful church 

community from birth to its death. The Trebnyk in the east is 

called Eulogy or the Prayer Book. The first book was 

translated by Saints Cyril and Methodius and appeared in 

Kievan Church from the Bulgarian Church. The first printed 

Slavic Trebnyk appeared in the late 15th century. In Ukraine 

first printed Trebnyks appeared in 1606 when two Trebnyks 

appeared in Ostroh at the same time. Subsequently, the 

Trebnyk was reissued several times, with more or fewer 

changes, in Vilna (1617, 1618, 1622, 1624), in Kyiv, wherein 

1646 Metropolitan Peter Mogila's Trebnuk was published [9, 

p.56-57].   

2.1. Trebnyks of Bishop Gideon Balaban 

Trebnyk of Bishop Gideon Balaban was printed in 

Strathin, where Missal was also printed. In the introduction 

to Trebnyk, the publisher says that long before, several 

decades ago, at one of the episcopal cathedrals, namely the 

cathedral in 1591, the great differences in church order were 

discussed. It was then instructed to correct the words. Taking 

the case, Bishop Gideon compiled many lists of Trebnyks 

and Missals in the Ukraine, Moldova, Serbia, and also 

sought the advice and assistance of Patriarch Alexandria 

Pietas [7, p.40-41]. The Patriarch responded with great 

attention to this request and passed Trebnyk with his own 

confirmation and blessing to the press. Bishop Gideon 

submitted this translation for consideration by the council of 

experienced priests, and the council decided to supplement 

the text of the passage with material from ancient Slavic 

copies, which was accepted in the liturgical practice of the 

Kyivan Church. Some rituals were transferred to this 

Trebnyk, although those rituals were not in the patriarchal 

list. The customs and prayers of Bishop Gideon are kept in 

this Trebnyk but they are not preserved Greek Trebnyks. In 

this case, for us as Greek-Catholics, these changes are very 

important which Trebnyk can be different and we are able to 

study and explore only rituals of a Greek-Catholic Church 

and the rites of Ukrainian church activity [8, p.51-84]. 

In addition to the liturgical material, there is a part of the 

ecclesiastical law in the bishop's Trebnyk of Gideon which 

contains canonical rulings which are in the headings. 

In polemical Ukrainian literature, Bishop Gideon's book 

has become a favorite book that has been called upon by 

various authors. Before the publication of Metropolitan Peter 

Mogila, Trebnyk was a model for other publishers. Bishop 

Gideon initiated the correction and publication of liturgical 

books, the precursor of Metropolitan Peter Mohyla [7, p.50-

51]. 

2.2. Trebnyk of Peter Mohyla  

The most complete book for the future was Peter Mohyla's 

Trebnyk. In the preface for him, the publisher writes that 

whole his life his heart hurt him when he saw his opponents 

and false brethren offending shamelessly calling our spiritual 

persons as an ignorant and snappers in liturgical matters. The 

Ukrainians are accused of being heretics and also as if they do 

not know the numbers, forms, matter, intentions of the 

consequences of the sacred Mysteries, and celebrate them 

differently. In Trebnyks, which were published in Ostroh, 

Lviv, Stratin, and Vilnius could be mistakes and grammatical 

errors. The purpose of Peter Mohyla's Trebnyk was to bring 

church practices and rites to one accord. Only the Greek tribes 

themselves could not serve this purpose, regardless of their 

suitability, because Ukrainian church practice produced many 

original features that needed to be preserved by cleansing 

them from Eastern Church sources. That is why, along with 

the Greek originals, the old manuscripts are widely used in the 

Mogilev Trebnyk [7, p.52-53]. 

The foreword of the Trebnyk says that it is compiled on 

the basis of Greek echology and old Slavic manuscripts 

(Trebnyks). There are 37 ranks in Peter Mohyla's Trebnyk, 

which were not and are not present in the Greek Trebnyk 

today. The church included new church customs that were 

obviously in the old tradition of the Ukrainian church or 

based on that tradition. For example, at the foundation of a 
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new church, a cross-stone was put. Married people asked if 

they had a voluntary desire to marry and more [6, p.13-14]. 
In addition to Greek and Old-Slavic Trebnyks, including 

Ukrainian Trebnyks, Petro Mohyla also used relevant Latin 
editions. From the latter, some articles are explained to 
explain the significance, such as the articles on the Holy 
Mysteries of Baptism, Anointing, Repentance, and visiting 

the sick. The corresponding Latin Trebnyk was included in 
Peter Mohyla's book. These acts and prayers were adapted to 
local traditions and needs [3, p.40-48]. 

Metropolitan Peter Mohyla's Trebnyk is composed of 
three parts. The first contains the liturgical order (act) of all 
seven sacred Mysteries, with the addition of some acts. This 
section contains 42 articles. In the second part, there are 60 

different acts, namely the dedication of church things. Some 
of these acts are the first to introduce the practice into the 
practice of the Eastern Church. The third part deals with the 

number of 24 prayers and prayers for various occasions: 
during drought, famine, devastation, and lots of different 
things [6, p.13-14]. 

At the end of Trebnyk is a collection of twelve months 
and metric book forms. The whole Trebnyk has 1673 pages. 

Metropolitan Peter Mohyla did not confine only the 
presentation of prayers and ordinances, but he added to it 

tracts of explanations about the essence of Liturgical 
celebrations and science in various cases of church practices, 
not only liturgical but also canonical. Thus, Trebnyk has 

become a textbook not only for liturgical service but also for 
the church and legal importance for church people. The 
articles of the Bible have instructions for the priest as to how 

he should prepare for worship, including Sacraments. In 
completing the mystery, we must follow the matter, form, and 
intent, that is, a conditional intention for its validity [7, p.55]. 

Comparing Peter Mohyla's Trebnyk with previous books, 

we find significant changes in it. He did not include some of 
the acts, prayers, and ordinances that we see in the previous 
books. In addition, there are about 37 new ranks in Trebnyk, 

which it does not have in the previous Trebnyks. Some of 
those acts, as mentioned above, are made on the model of 
homogeneous ranks of the Latin Trebnyk (the consecration 

of church clothes, images, cross, bells). In addition, there are 
about 20 other ranks that are missing from the printed Greek 
and Slavic books and which Metropolitan Petro Mohyla 
could have taken from the old manuscripts or from the 

modern practice of the Kievan Church [10, p.235]. 
This work was completed by Peter Mohyla and could not 

be free from mistakes, but these mistakes do not reduce the 

enormous positive value of the liturgical work of 
Metropolitan Peter Mohyla. 

Peter Mohyla's Trebnyk was also of great importance for 

particular law. This is the most comprehensive and 
systematic book that became the basis for the publication of 
books in the future in Ukraine and Moscow [1, p.118-123]. 

In Ukraine in the seventeenth century, Trebnyk was 

published many times. During the life of Peter Mohyla, the 
book was reprinted six times [7, p.51-58]. 

For the particular law, the canonical rulings are very 

important and they are in this Trebnyk. Before every rank of 
the sacred Sacrament, the canonical decrees and teachings, 
which are the source of a particular law, are in the Trebnik: 

1. In the Sacrament of Baptism, the Metropolitan teaches 

the matter of this sacrament [5, p.28], the sacrament of the 

minister, the ordinance, and the teaching of the priest how to 

perform the Sacrament of Baptism on an adult and the 
ordinances concerning the baptism of heretics [5, p.32-37]. 

2. The Sacrament of the Eucharist outlines the ordinances 
concerning the sacrament itself and the various cases that 

may occur, as well as the doctrine of the substance and form 
of the mystery of the Eucharist [5, p.261]. 

3. In the Sacrament of Marriage, Metropolitan Peter 

Mohyla obliges the priest to ask whether the brides have a 
good and unforced will [5, p.416-417]. 

4. The Sacrament of Marriage is related to the degree of 

affinity and explanation of such schemes. The Metropolitan 
identifies with these schemes and presents to the priest what 
moments the relationship comes at; marriage between these 
persons cannot be made before the Church, and the priest 

cannot bless the couple [5, p.383-411]. 
5. With regard to adoption, there is a decree on how to 

adopt it [5, p.412]. 

6. In the Sacrament of Repentance, the Metropolitan 
encourages that the faithful often proceeds to the mystery of 
Repentance, especially during the four fasts the Church 
offers. The act of Repentance is to be performed in the 

Temple. If it is not possible to perform the act of repentance 
in the Temple, then in another worthy place. If Repentance is 
performed in the Temple, it is advisable that the Gospel and 

the cross stand before the Royal Doors. It is enough to have 
a stole, but you can also use a chasuble for greater 
celebration. In extraordinary circumstances, the Mystery of 

Repentance can be shared without priestly vestments. 
7. In the Sacrament of the Anointing prescribes the 

participation of the seven priests and the necessary 
ordinances concerning the preparation of the patient for the 

acceptance of the sacrament and the conditions of 
acceptance and the very course of the accomplishment of 
this act [5, p.463-466]. 

Conclusions. Analyzing Peter Mohyla's Trebnyk, we can 
see that Petro Mohyla was a skilled and diligent reformer, 
who, in publishing the Trebnyk, took into account the 

various sources available to him, above all, written books, as 
well as printed books, much of which was published by 
Latin Church, such as the Ritual, issued by Pope Paul V in 
1614. These sources were adapted to the Trebnyk by the 

Metropolitan to the customs of the traditions that were in the 
Kievan Church. 

Having considered and analyzed the specificity and 

feature of liturgical books of Kyivan Christianity, it is 
possible to notice the fact that Christianity in Ukraine had a 
number of inherent features. The merit of the role of 

liturgical books in Christianity and in the culture and 
spiritual life of Kievan Rus can be noted with certainty its 
progressive role in the development of national writing, 
education, literature, science and, of course, influence on the 

development of church law. 
The leaders and reformers of the Kyivan Church were 

constantly persecuted by one idea – to ensure unanimity in 

worship. The Kyivan Church of this period did not have a 
single prescription for liturgical worship following the 
model of clearly stated rules that exist today. It is not 
surprising, then, to take into account the fact that 

manuscripts were widely used during worship during the 
period. The notion of unanimity extended with the advent of 
printing houses, where a large number of copies of the same 
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text could be printed. With the support of ecclesiastical and 
secular authority, certain liturgical texts became more 
widespread than others and immediately created such 

desirable unanimity. 
Examining the liturgical books of the Kievan Church, we 

can see how the book printing evolved, as well as how the 

historical and legal development of the particular law of the 
Kievan Church took place. 
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БОГОСЛУЖБОВІ КНИГИ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ – ДЖЕРЕЛО ПАРТИКУЛЯРНОГО ПРАВА 

У статті досліджено богослужбові книги Київської Церкви. Серед даних книг найбільш вживані були євангелії, 

апостоли, псалтирі, мінеї, тріоді, часослови, октоїхи, акафістники, требники, служебники, чиновники, архиєритикони. 

У даних книгах, а особливо у їх рубриках є різні вказівки для священнодіяння, які відносяться до джерел права УГКЦ. 

Оскільки у служебниках і требниках є найбільше канонічних постанов та правил то даній статті проаналізовано 

найбільш вживанні служебники і требники Київської Церкви. 
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Постановка проблеми. Суттєві зміни у всіх сферах 

життя, суттєво підняли інтерес до потреби переосмис-

лення основоположних світоглядних теорій духовно-

морального розвитку суспільства. Природно, що в нових 

умовах глобального інтерактивного простору питання 

соціального ідеалу на теренах України з огляду на 

можливий його вплив на суспільне життя, осмислюється 

з точки зору історичної та сучасної православної 

інтерпретації. 

Творчість філософа, богослова, митрополита Йоана 

Зізіуласа та ряду інших православних мислителів веде 

до оновлення системи суспільних цінностей, оскільки 

відображає сучасне православне бачення суспільних 

процесів як серед рядових віруючих, так і вищого 

духовенства. Це свідчить про те, що в православній 

думці відбувається подолання світоглядного консерва-

тизму, відображення світоглядних та буденних реалій 

сьогодення, що особливо актуальне в умовах 

відродження та становлення Українського Православ‟я. 

Дана проблема нині як історично, так і теоретично 

заслуговує на місце у просторі вирішення питань 

еклезіології та є надзвичайно актуальною для всього 

християнського світу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Найбільший внесок 

у створення оригінальної філософської теорії суспільного 

ідеалу зробили Бердяєв М., Булгаков С., Данилевський М., 

Кириєвський І., Новгородцев П., Соловйов В., Франк С., 

Хомяков О. Теоретичному осмисленню проблеми 

суспільного ідеалу в історії християнської думки 

присвятили свої роботи Введенський О., Зеньковский В., 

Лоський М., Трубецький Є., Флоровський Г. та ін.  

Різні аспекти суспільного ідеалу як концептуальної 

моделі суспільного устрою та розвитку суспільства на 

основі православних цінностей є об‟єктом вивчення 

вітчизняних релігієзнавців, філософів, культурологів, 

соціологів, істориків: Андрущенка В., Бабія М., 
Богачевської І., Бойченка М., Бондаренка В., Єленського В., 

Здіорука С., Колодного А., Кочан Н., Кременя В., 
Любащенко В., Мариновича М., Недавньої О., Поповича М., 

Сагана О., Табачковського В., Филипович Л., Чорної Л., 

Чорноморця Ю., Шинкарука В. Яроцького П. та ін. 

Заслуговує на увагу монографічне дослідження Іщук Н. 

«Сучасна православна теологія діалогу», у якому здійс-

нено філософсько-релігієзнавчий аналіз концепції право-

славної теології діалогу у контексті духовної ситуації 
сьогодення та тенденцій розвитку сучасної християнської 

теології. В роботі авторка звертається до вчення про 

койнонію («koinōnia» або «κοινωνία») в православній 

теології ХХ–ХХІ століть [5]. Вона робить висновки про 

те, що дослідження історичної ретроспективи принципу 

асиметрії спілкування демонструють «загрози досить 

суперечливого втілення цього принципу в еклезіальному 

бутті як на рівні окремої громади, Церкви, так і на рівні 

діалогу з іншими та інакшими» [5, с.257]. 

Мета роботи – релігієзнавчий аналіз поглядів сучас-

ного православного богослова митрополита Пергамського 

Йоана Зізіуласа на проблему спілкування як основу 

соціального ідеалу. 

Виклад основного матеріалу. Митрополит Йоан 

займається насправді найсучаснішими, питаннями, які 

стоять перед Православною Церквою. У філософському 

та богословському колі його відносять до числа 

найбільш впливових і найбільш відомих православних 

теологів сучасності. З середини 60-х рр. Йоан Зізіулас 

веде активну наукову богословську діяльність: публікує 

багато монографій, статей, виступає на конференціях з 

лекціями і бесідами. Всі його роботи – це плоди живого 

досвіду спілкування з Богом, плоди євхаристичного 

досвіду єпископського служіння. Його тексти стають 

актуальними та поширеними, перекладаються на різні 

мови. Основні фундаментальні праці Йоана Зізіуласа 

«Being as Communion: Studies in Personhood and the 

Church» (1985 p.) («Буття як спілкування. Дослідження 

особистісності і Церкви») [4] та Communion and 

Otherness. Further Studies in Personhood and the Church 

(2006 p.) (Спілкування та інакшість. Нові нариси про 

особистість та церкву) [2], яка доповнює і конкретизує 

попередню, в православному богослов‟ї називають 

найбільш значущими академічним роботами. 

Звертаючись до аналізу богослов‟я митрополита 

Йоана, слід вказати, що формування його поглядів 

відбувається на основі сучасного прочитання Отців 

Церкви, особливо каппадокійців, а також робіт 

представників східного (Г. Флоровський, Н. Афанасьєв, 

В. Лоський, Х. Яннарас) та західного християнства 

(К. Барта, К. Раннера, К. Гантона, І. Конгара, П. Тілліха). 

Визначено актуальність вивчення питання спілкування як основи соціального ідеалу у сучасного 

православного богослова митрополита Пергамського Йоана Зізіуласа. Доведено, що провідне місце у його 

вченні займає Євхаристія як таїнство єдності й цілісності спільноти. Центр його уваги сконцентрований 

на тлумаченні спілкування «одного» (Бог, єпископ) з «багатьма» «іншими» (людина, спільнота) у 

євхаристійній спільноті як службі Богові, якій властива есхатологічна завершеність, досконалість. 

Ключові слова: ідеал, соціальний ідеал, спілкування, євхаристія, євхаристійна спільнота, «один», 

«інший». 
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Реальна заслуга Й. Зізіуласа полягає в тому, що, на 

його думку, православне вчення не може підходити до 

питання суспільного ідеалу окремо від Церкви. В своїх 

роботах він застерігає від небезпеки однобокості 

богословських поглядів у зверненні до сучасних питань 

живої реальності Церкви. Отже, Церква була і зали-

шається головною темою його творчих роздумів [1, с.86]. 

На думку владики Йоана при розгляді еклезійних 

питань мова повинна йти про феномен Церкви як 

суспільної цілісності, де центральне місце займає 

Євхаристія [4, с.115]. Для опису реальностей церковного 

життя як таїнства єдності та цілісності, він звертається 

до питання «євхаристійного зібрання», ідейні коріння 

якого знаходить в Священному писанні й 

ранньохристиянських джерелах, де поняття «збори» і 

означає саме Євхаристію, а служіння Євхаристії 

насамперед розумілося як збори всього народу Божого. 

Ядро та межа «євхаристійного зібрання» визначаються 

через Хрещення, що є не лише символом Христа, а 

докорінним перетворенням індивіда на особистість, що 

через християнську спільноту входить в існування 

людини. «Хрещення як смерть і воскресіння во Христі 

означає рішучий відхід нашого існування від «істини» 

індивідуалізованого буття в напрямку істини буття 

особистісного. Аспект воскресіння у хрещенні, відтак, є 

не що інше, як входження у спільноту» [4, с.114]. Отже, 

сутність хрещення полягає в новому народженні – в 

істині спілкування. Хрещення веде до життя істинного, 

що можливе лише в спілкуванні з Ісусом Христом. 

Входження Христа в життя людини здійснюється у 

спільноті, яка в екзистенційному сенсі народжується як 

Тіло Христове і саме в спілкуванні відбувається 

утвердження істини [4, с.114-115]. 

Функціонування «євхаристійного зібрання» на думку 

митрополита Йоана повинно базуватись на основі діалогу, 

що відбувається під час літургії. Перевагу під час 

літургії, завдяки таїнству Хрещення та Миропомазання, 

мають миряни, які займають своє місце в Церкві і 

вступають в якості церковного народу, без якого служба 

не відбувається. Саме в такому зібранні, де кожна 

особистість, а не окремі індивіди, що не пов‟язані між 

собою, бере участь у літургії, входить в повноцінні 

взаємини одна з одною – людина і спільнота наповнюється 

еклезіологічним змістом. Зрозуміло, що важливою 

передумовою встановлення взаємозв‟язків на різних 

рівнях під час літургії є присутність єпископа, священиків 

і дияконів. Єпископ як символ Христа єднає свою Церкву 

з усім вселенським православ‟ям, а пресвітери та диякони 

виступають зв‟язуючою ланкою між предстоятелем і 

людьми. Адже ідеал Церкви завжди полягав і полягає в 

єдності у Ісусі Христі. З висвячення та юрисдикційної 

влади, що обумовлені літургійно й канонічно, єпископ 

пов‟язується з конкретною спадкоємною спільнотою і є 

структурною частиною спільноти, а не окремим індиві-

дом [6]. 

Вивчаючи передумови генезису і розвитку бого-

словської методології митрополита Йоана Зізіуласа, 

Солонченко А. підтверджує те, що тільки при розумінні 

першочерговості єпископа у зібранні створеного на 

основі євхаристії як одкровення Церкви, яке об‟єднує 

Церкву в просторі і часі лежить діалектика «одного» і 

«багатьох». Взаємозв‟язки між «одним» і «багатьма» 

полягає в тому, що «один» – єпископ не може існувати 

без «багатьох» – спільноти, а «багато», в свою чергу без 

«одного». Вони співіснують як два аспекти одного буття 

на всіх рівнях співіснування: вселенському, помісному, 

місцевому [7]. 

При розгляді еклезійних питань ідея безумовної 

переваги єпископа в «кафолічності» євхаристійної 

спільноти є її серцем. «Христологічний характер 

кафолічності полягає у факті, що Церква є кафолічною 

не як спільнота, що прагне до певних етичних досягнень 

(відкритості, служіння світові тощо), але як спільнота, 

що переживає і являє єдність усього творіння, оскільки 

ця єдність становить реальність в особі Христа» [4, 

с.162]. У Христі відбувається подолання всіх розділень, 

адже будь-які прагнення до єдності, цілісності на 

історичному й соціальному рівні не здатні навіть 

наблизитись кафолічності. 

Фундаментальною цінністю людини і суспільства в 

євхаристійній концепції спільноти Зізіулас визначає 

свободу як індивідуальний вибір людини між різними 

можливостями, як можливість прояву інакшості. На 

основі цього він пропонує нову концепцію свободи, 

основним принципом якої є не необхідність постійного 

вибору між «так або ні», а лише рухом постійного 

ствердження «так», котре «прирівнюється до євхаристій-

ного «Амінь» [4, с.122]. Євхаристія ж містить істину, яка 

видається непридатною для життя в цьому світі, але 

натомість вона звільняє християнина від гріховного 

існування – залежності від різноманітних матеріальних 

об‟єктів чи речей, які разом з тим стають співучас-

никами події спілкування. Відповідно Церква прагнучи 

бути місцем свободи має створити всі умови щоб всі 

об‟єкти, в тому числі церковні, були істинним засобом 

спілкування своїх її членів, адже лише у спілкуванні 

людина є вільною [4, с.122-123].  

Євхаристія відбувається як зібрання всієї Церкви в 

одному місці й тому її неможливо уявити без події 

вільного спілкування. Звертаючись до творчості 

Афанасія він доводить, що в контексті євхаристійного 

підходу до буття ідея спілкування має онтологічне 

значення, «спілкування належне не до рівня волі та дії, а 

до рівня сутності» [4, с.86]. Тому, спілкування розумі-

ється як онтологічна категорія, що ототожнюється з 

істиною в історії християнського богослов‟я. Істина та 

спілкування тотожні одне одному, адже спілкування не 

може бути додатком до буття, а буття уподібнюється 

спілкуванню. Таким чином, Йоан намагається вирішити 

складну богословську проблему застосування істини до 

людського існування. В своєму підході до істини він 

визнає первинність буття, що передує спілкуванню, але 

все ж спасіння залежить від ототожнення істини зі 

спілкуванням [4, с.101-102]. 

Квінтесенцію спасіння є вічне життя унікальної, 

неповторної і вільної особистості, яку слід розуміти не у 

природних, психологічних або моральних поняттях та 

якостях, якими вона володіє чи набуває у житті, не як 

саму по собі, але лише тому, що перебуває у відносинах. 

Метою спасіння є те, щоб реалізація в Богові 

здійснювалася й на рівні особистісного людського життя 

[2, с.274]. Адже, людина є «відкритість буття», що 
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полягає у русі, прагненні до спілкування. Саме у 

взаємодії – спілкуванні відбувається реалізація свободи, 

що має екстатичний характер як подолання кордонів 

обмеженості індивіда. Людина знаходить свою винятку 

особистісність у відносинах і за допомогою відносин, які 

конституюють буття Христа і є підставою її буття в 

онтологічному сенсі [2, с.311]. 

Індивідуальне життя ставить перед людиною дилему: 

або свобода як любов, або свобода як заперечення. 

Безумовним виразом особи може бути й прагнення до 

останнього – до негативної свободи, що веде до 

заперечення її онтологічного змісту. Людина в своєму 

існуванні тісно пов‟язана з природою та речами і тим 

самим обмежує себе в досягненні взаємодії між 

спілкуванням і любов‟ю. Таким чином для Йоана 

Зізіуласа важливою богословською проблемою постає 

співвідношення між істиною та любов‟ю, оскільки 

остання можлива лише після пізнання «об‟єкта» своєї 

любові. На його думку, «Інший», у формі чи то «особи», 

чи то «речі», присутній як об‟єкт знання ще до того, як 

встановлюються будь-які відносини спілкування. Знання 

передує любові, а істина передує спілкуванню. Любити 

можна лише те, що знаєш, бо любов походить від 

знання» [4, с.104]. Така взаємозалежність між любов‟ю і 

знанням часто демонструє невідповідність між думкою й 

людською життєдіяльністю. А оскільки знання існує 

апріорі й передує любові, людина отримала можливість 

мати свою думку, яка не узгоджується з дією і веде до 

підміни істин, що є небезпечним для нинішнього і 

майбутнього її існування. Отже, звертаючись до 

біблійних текстів та черпаючи натхнення у грецьких 

Отців, він констатує про необхідність «смерті самості» 

як біблійної вимоги [2, с.65] І сьогодні, апелюючи до 

сучасної західної філософії, з вдячністю підтримує 

провідних мислителів постмодернізму за проголошення 

ідеї «смерті самості». 

Митрополит Йоанн розглядає Церкву як корпоративну 

Особистість Христа, що побудована на взаємозв‟язку 

«Одного» і «багатьох». На основі цього, завдяки 

Євхаристії, формується не щось абстрактне одне, а саме 

«один Господь», долаються всі природні і соціальні 

відмінності. Тому у євхаристійному спілкуванні не 

повинно бути жодної дискримінації, піднесення або 

обмеження за національною, статевою, соціальною, 

віковою чи культурною ознакою. Церква ніколи не буде 

цілісністю, протиставляючи себе до «інших», вона не є 

якоюсь новою спільнотою, поряд з «іншими». У багатьох 

сучасних плюралістичних суспільствах, де присутній не 

один культурний елемент місіонерська активність 

Церкви повинна спрямовуватись на використання 

спільних культурних цінностей у проповідуванні 

Євангелія. Інші спільноти не є не пов‟язаними з 

Євхаристією, хоча їм і бракує елементу кафолічності, 

але вони знаходяться в зоні інтересів Церкви, адже є 

можливістю розширення її реальності [4, с.259-260]. 

Сучасна Православна Церква намагається утримувати 

баланс між есхатологією та історією, адже вона існує не 

для самої себе, а для світу. Однією з першочергових 

сфер діяльності Церкви повинен бути тісний зв‟язок між 

церковною громадою та сучасним плюралістичним 

суспільством. Інтенсивні процеси глобалізації та 

секуляризації засвідчують, що Православна Церква не 

зможе змістовно і ефективно здійснювати свою місію в 

сьогоднішньому світі без тісних відносин зі світськими 

структурами, без переоцінки нинішньої ситуації, без 

зустрічі з сучасністю. Зберігаючи своє віровчення, що 

піднімається над суспільним процесом, вона повинна 

скористатися будь-якою можливістю, щоб забезпечити 

свою присутність в сучасному суспільстві. 

Однак, на думку Зізіуласа, є щось набагато важливіше, 

що обумовлює природу Церкви – це очікуване Царство 

Боже [6, с.155]. Церква є лише таємницею та образом 

майбутнього, її реальність, що знаходиться у світі в її 

інституційному виразі є лише шляхом до Царства. Отже, 

життя християнина зосереджене навколо євхаристії як 

подолання своєї біологічної тілесності і веде до 

становлення справжньої особистості, що черпає свою 

суть в бутті Бога і в тому, що вона сама буде в кінці 

часів. Завдяки євхаристії та спілкуванню в євхаристійній 

спільноті Церква також є есхатологічною. Вона 

звільнена від природних та історичних обмежень, які є 

наслідком людського тілесного існування, й спрямована 

до майбутнього вічного життя в любові й спілкуванні [4, 

с.22]. 

Звертаючись до сучасних актуальних проблем, він 

вважає, що сучасне православ‟я як богословськи, так і 

канонічно, в теоретичному розробленні та практичному 

вирішенні соціальних питань все більше тяжіє до 

західної культури. Відповідно, нагальні проблемами, з 

якими зустрічалась Західна Церква зрештою постануть і 

перед православ‟ям, а їх визначеність і необхідність 

вирішення неминуче приведе Церкву в екуменічну 

площину. Лишаючись вірними власній ідентичності, 

новим об‟єктом екуменічних дискусій для християн 

повинне стати спілкування. Онтологія спілкування 

надзвичайно важлива для майбутнього всього християн-

ства, а спілкування повинно стати умовою самого буття 

Церкви [4, с.143]. 

Митрополит Йоан стурбований тим, що сьогодні 

відчувається згасання євхаристійного розуміння Церкви. 

Він справедливо зазначає, що про Євхаристію сьогодні 

можна говорити не як зібрання «разом», а скоріше про 

«розпорошення віруючих» [3, с.220]. Індивідуалістичне 

та споживацьке ставлення до Євхаристії, витіснення її 

обрядами й ідеологією веде до нехтування справжньої 

природи Церкви і Євхаристії. Відсутність повноти 

«євхаристійного зібрання» не тільки адміністративно, а 

й духовно, містично на богослужінні порушує 

упорядкованість життя Церкви. 

Вся організація земної Церкви, її єдність заснована 

на богослужінні. У межах кожної Церкви реалізується 

вся повнота літургійного життя. Всі віруючі люди за 

допомогою свого пастиря, а священики – за допомогою 

свого єпископа, беруть участь в соборному бутті й житті 

Церкви. Сьогодні літургія втратила для багатьох 

значення основоположного богослужіння. Вона не 

тільки відходить на другий план, але й обростає 

додатковими наслідками: скороченням, молебнями, 

панахидами тощо, які вкарбовуючись у свідомість 

віруючих часто притіняють сутнісний характер 

Євхаристії. Досить часто мирянин стаючи споглядачем, 

а єпископ адміністратором Церкви чи начальником над 
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духовенством, перестають бути живими носіями 

церковної спільноти. Для багатьох радість участі у 

богослужіннях добового кола стає зачаруванням 

красотами біблійних елементів богослужіння. Церква 

потрібна для того, щоб здійснювати Євхаристію. Вона 

стає сама собою, наповнює громаду Церкви 

еклезіологічним змістом тільки тоді, коли відбувається 

Божественна Літургія. Тому відродження євхаристичного 

зібрання Йоанн Зізіулас пов‟язує здебільш з 

виправленням літургійної практики. Її основою повинна 

стати справжня катехизація, що буде відбуватися не 

тільки через просвітництво, а й навчання догматичного і 

богословського значення Хрещення і Євхаристії. Вона 

повинна полягати в досвіді християнської віри і життя, 

відродження суспільного та братнього виміру 

церковного життя, духовну і вільну єдність вірних. 

Найбільш перспективними шляхами буде сприяння 

зростанню якості життя тих, з кого складаються збори. 

Висновки. Отже, питання соціального ідеалу 

митрополит Йоан Зізіулас вирішує, звертаючись до 

сучасних еклезійних проблем в контексті живої 

реальності Церкви. Провідне місце у його вченні займає 

виявлення особливостей існування спільноти, 

побудованої на основі Євхаристії як таїнства єдності і 

цілісності, що є передумовою спілкування «одного» з 

«багатьма» «іншими» у євхаристійній спільноті, якій 

властива есхатологічна завершеність. Сучасне 

православне богослов‟я повинне зробити належні 

висновки щодо «недоторканості» соціального вчення 

Церкви, що може перетворитися на скам‟янілу реліквію 

минулого, поглиблюючи прірву між есхатологічною та 

історичною перспективами. А відповідно, онтологія 

спілкування повинна стати умовою самого буття Церкви і 

суспільства, що є надзвичайно важливим для всього 

майбутнього християнства.  
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Problem statement. Throughout its historical 

development, the Ukrainian Church has faced the problem of 

preparing of candidates for the priesthood at the proper level. 

The issue required appropriate resources and establishment 

of a framework, which consisted of both the need for 

educators and the identification of places where candidates 

would receive priestly education. 

In this article we will try to analyze the development and 

formation of the practice of clergy formation in Ukraine. We 

will pay attention to solving the problem of schools and 

spiritual formation of the future clergy after the legal 

association of the Ukrainian Church with the Roman See. 

The research of resolutions of the Ukrainian hierarchy at 

Zamoiskyi and Lviv Councils will be of key importance. 

In the work we will analyze the process of seminar 

education and other aspects related to it in the recent period, 

that is, in the 20th century which is the most progressive and 

diverse period for the development of the UGCC. 

Such approach will allow to see the essence and the 

nature of the problem of formation of candidates for 

priesthood in Ukraine. It will be suitable not only to study 

the issue of proper formation and education of the clergy, 

but also to trace the positive changes in this direction, in 

particular the adaptation of the decisions of the Trident 

Council to the situation in the field of education and training 

of seminarians in the UGCC as well as their introduction 

into the system of clergy formation. 

The aim of the article is to explore the historical process 

of clergy formation in the Church of Kyiv tradition. 

Statement of basic materials. The Christian East has 

always been distinguished by its identity in all spheres of its 

functioning, particularly in theology. Its characteristic feature 

was the lack of a formal and clear approach to some issues. 

There were only general rules and a course of actions. This 

was also the case in theology and its industries as well as in 

the development of specific systems-based doctrine and the 

allocation of disciplines. Such a state of affairs prevailed in 

the preparation of candidates for the priesthood. The Eastern 

Church tried to give to the future clergy only foundations, 

fundamental concepts and knowledge from the field of 

theology. However, the greatest emphasis was placed on the 

performance of rites and divine services, in particular, the 

respect for traditions was a very significant issue. 

Kiev Rus adopted Christianity from Byzantium, so the 

basics of training clergy take their roots from Byzantium. 

The baptist of Rus Prince Volodymyr set the basis for the 

education of the priesthood and invited the teachers from the 

Byzantine, Bulgarian and Korsun clergy [1, p.69]. The main 

emphasis was put on the education of a future priest. 

Education meant first of all the ability to write and to read, 

which was not a widespread phenomenon at that time. 

Literacy was rather a sign of belonging of a person to the 

highest strata of society. Another specialized course in 

training clergy was the study of the foundations of faith and 

catechism, the books of the Holy Scriptures. 

The practice of selecting of candidates for the priesthood 

from the sons of the priests was immediately developed and 

implemented [2, p.49]. From an early age, a father priest 

taught his son literacy, foundations of faith and church life, 

and taught him to worship. Due to this approach many 

practical issues were solved: accommodation, food, the lack 

of need to search for teachers and pay for their services. This 

is also due to the fact that at that time the inheritance of 

parishes from father to son was widely used [3, p.44]. This 

state of affairs was convenient both for the candidates for 

priesthood and for the bishop, who was responsible for the 

proper training of his clergy. 

Formally, a seminary as such did not exist during the 

period of Kiev Rus. There were only schools that functioned, 
usually at episcopal departments, large temples, and monasteries. 

In ordinary parishes there were only schools where people 

were taught literacy and reading [4, p.284]. The bishop was 

responsible for all issues related to the training program. 

Most of the works necessary for education, in particular 

those of Greek theologians, were translated into the Old 

Slavic language [5, p.4], because Greek was not common 

and popular among the clergy of Kyiv Rus. As Ivan 

Kaschak, one of the researchers of the question of training 

clergy in Rus, mentiones "education of clergy suffered from 

the lack of literature and... the lack of care of the mother 

Greek Church" [6, p.33]. 

The split of Christianity in 1054, Turkish expansion and 

gradual decline of Byzantium together with the Church of 

Constantinople, the active attacks of the Tataro Mongols on 

The article analyses the process of clergy formation in the Church of Kyiv Tradition. The primary aim of the work 

is to reveal the main approaches and principles of clergy formation during the historical period of development of 

the Ukrainian Church. In particular, the author managed to investigate the early stages of clergy formation, starting 

from the times of Kyiv Rus. The paper reviews the reformation of learning and educational processes of clergy 

formation during the Brest period. The attention in the article is focused on the fact that each moment in the history 

had its own peculiarities and rules for the process of training of priests.  
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Rus, gradually led to the decline of both Rus and the Church 

of Kyiv tradition [2, p.57]. 

The first significant attention to the preparation of 

candidates for the priesthood was paid at the Synod of 

Bishops in 1273, which took place in Volodymyr city. The 

hierarchy defined the necessary spiritual qualities for such 

persons. Apart from the usual pre-ordination examination, 

aiming in testing the knowledge and qualifications of a 

candidate, a significant role was played by the verification of 

the spiritual state and maturity of such candidates [7, p.157]. 

The candidate for ordination was to give the relevant 

characteristics and recommendations from his priest and 

confessor to the bishop . It was the first time when ordination 

was divided into the lower ordination and the higher 

ordination and when the age of candidates for diaconate and 

priesthood was established [8, p.4]. 

During the XII–XV centuries there was a gradual decline 

in the educational level of the clergy, due to the historical 

events and the state of society. The situation when all 

spiritual positions belonged to magnates and local landlords, 

through the grammes and benefies by which the clergy were 

supported, was widely widespread. This state of affairs led 

to the moral decline of the clergy, as the candidates agreed to 

become clerks, but at the same time they did not have a 

vocation and an intention to serve God, the Church and 

people, and pursued exclusively mercantile goals. 

In historical papers of the 15th century one could find a 

brief general overview of the requirements for the candidates 

for priesthood and the order of ordination examination [9, 

p.131]. First of all, the candidate had to have a benefice 

guarantee from a patron or a parish. During the examination, 

which was conducted by the bishop, the absence of obstacles 

to ordination, reading of gospel and Apostle were tested. If 

the examination was passed, the confession and direct 

preparations were made for the acceptance of the sacrament 

of the priesthood, after which a protocol of actions was 

formed. After receiving of ordination, the person underwent 

six weeks of training at the bishop's department, exercising 

in divine services, and only after that the candidate was 

assigned to the parish.  

By the middle of the 16th century the Church in Kyiv 

Rus did not have any educational institutions for the 

candidates for the spiritual state of the eastern rite [1, p.73]. 

The previous practice of minimal general education and 

short preparation remained the main one. The bishops were 

paying less attention and efforts to this issue, taking into 

account the conditions of the patronage of those days and the 

general state of society, historical and political conditions. 

The changes were brought by the Catholic Church, in 

particular, due to the decisions of the Trident Cathedral and 

the school reform. The Society of Jesus and Jesuit schools 

played a leading role in this process, which raised the level 

of education among the Latin clergy and had a great impact 

on the education of candidates for clerical order in general 

throughout Rus [10, p.52-53]. As opposed to the Latin 

schools and educational institutions, brotherhood schools of 

the eastern direction were founded [11, p.103], which, 

however, were not intended to prepare candidates for clerical 

order, but only to provide an appropriate level of Western-

style education. 

The immediate period before the Union is characterized 

by the state of educational and spiritual decline, particularly 

among the clergy. In his study Borys Hudziak mentioned: 

"Rusins had no formal education or intellectual tradition. 

The bond with the Greeks left them comparatively 

impoverished. They did not develop the academic 

disciplines, abstract thinking and institutions that the West 

allowed themselves and thus in the late Middle Ages 

managed to succed in learning "[12, p.84]. The students of 

the brotherhood schools studied for 3 or 4 years. On the list 

of subjects there were: Dialectic, Mathematical Sciences, 

Singing, History, Scripture, Philosophy, Dogmatics, Moral 

Theology, Liturgics. Students regularly practiced the 

attendance of divine services, confessions, communion, 

fasting, devotment and good behaviour [1, p.278-279]. 

In this way, the candidates for the clergy from the well-

off layer of society could get proper preparations and 

foundations for the future service in the Church. However, 

the poor or less wealthy candidates were hostages of 

historical and social conditions. Most of them were poorly 

educated or illiterate at all [2, p.94]. The great problem 

remained the aspect of the spiritual formation that no school 

could provide, as well as the desire of many secular persons 

without calling and good intention to obtain the highest 

church positions due to the rights of patronage or their 

purchase. 

One of the effects of the crisis in the Russian Church was 

the low educational and spiritual level of the clergy, which 

was also experienced by the Russian bishops – the initiators 

of the union. Understanding and realizing the need for 

regulation of the question of preparation of candidates for 

the clerical order, one of the issues of the Brest Union was 

the question of theological seminaries [13, p.28]. 

During the 16th century, the Ukrainian Church did not 

have theological seminaries or even specialized schools for 

candidates in the spiritual state. There were only educational 

schools, where everyone, including the future clergy, was 

given the basic knowledge, usually of the same level and 

volume, as a few centuries before [14 p.501]. Specialized 

spiritual preparation in the field of theological knowledge 

and spiritual formation was carried out by individual priests. 

Among the candidates for the priesthood were sons, sons-in-

law and other relatives of priests. The requirements to the 

priesthood are described by the Ukrainian historian of the 

Church Yurii Fedorov: "Only those candidates could be 

successful who were from the right family, with good 

character, without reproach from patrons or parishioners, 

who were to give a certificate of morality about him. In the 

trials, the candidate had to know and explain the truths of 

faith, holy mysteries, moral principles on the basis of the 10 

commandments of God, the explanation of the Symbol of 

Faith, the Main Sins, God and Moral virtues, the Acts of 

Mercy, the Gifts of the Holy Spirit, it is good to know the 

Charter of Church, to be familiarized with the content of 

church books and know when and how to use them as well 

as be acknowledged with some other issues of theology. 

There were no textbooks at that time and it was not easy to 

acquire such sort of knowledge"[15, p.199]. 

The candidates‟ knowledge in ordination depended on 

the priest who prepared them. Before accepting the 
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sacrament of the priesthood,a person had to pass a special 

examination, which was administered by the bishop himself. 

If the examination was not successfully passed, the 

candidate continued his studies at the temple from which he 

received a referral to the bishop. In addition to religious 

knowledge, the person also acquired practices in religious 

services and got acquainted with the church regulations. It 

should be noted that a candidate for ordination, much less a 

priest of that period, could not be considered illiterate or 

without any theological education at all. Along with the 

minimal basic knowledge and formation, candidates for the 

clerical order and the clergy themselves also had the 

necessary knowledge on pastoral, moral theology and 

foundations of faith [16 p.342-343], which were provided by 

brotherhood schools or schools under the departments of 

bishops. 

The acts of the Brest Union mention the intention and 

desire of the Ukrainian hierarchy to establish a theological 

seminary for the eastern Catholics in Rus [17, p.59]. A similar 

situation developed after the unification of the Rus Church 

with the Roman Apostolic See. This state of affairs prevailed 

mainly in view of the difficult political situation, as well as 

due to the weakened position of the Ukrainian hierarchy and 

the elementary lack of funds for organization of such an 

educational and training institution [18, p.239]. Another 

problem remained the lack of teaching staff to provide the 

adequate level of theological education. The main initiators of 

the union – Cyril Terlecki and Hypatius Pociej paid 

considerable attention to solving the issue of the clergy 

formation before the formal conclusion of the treaty on the 

unification of the Rus Church with the Apostolic See [3, p.58]. 

In the first period after the Union, the problem of the 

education and preparation of clergy was more than obvious 

to the hierarchy. Proposals and concrete actions with regard 

to its own Uniate seminary came primarily from Hypatius 

Pociej [19 p.978]. He quickly found support from another 

union companion, Josyf Rutsky.  

Among the establishments that prepared the Unian 

candidates for clerical order and for service in the Rus 

Church were three brothood schools. The first school was in 

Brest, which Hypatius Pociej received into administration 

along with the material benefits and royal possessions for the 

maintenance and activity from the Polish king in 1597. The 

school was transferred for a specific purpose – to organize a 

college or seminary for the members of the Uniat Church on 

its base [20, p.238], where first white clergy were trained, 

and then it passed into the posession of the Order of Saint 

Basil the Great. The second school was the Cathedral School 

in Volodymyr-Volynskyi, where they taught literacy not 

only the seminarians, but also the secular youth. The third 

school was the seminary at Trinity Monastery in Vilno, 

founded also by Hypatius Pociej in 1601, as Metropolitan 

College and Seminary [20, p.241].  

Due to the lack of opportunities to receive appropriate 

education and formation in Ukraine, many wealthy young 

people joined Latin educational institutions or went to study 

abroad. A big problem for the Uniate hierarchy became the 

transition of a great number of intelligent and capable 

candidates to the priesthood to the Latin rite [1, p.282]. As a 

rule, this happened during the period of studying in Latin 

educational institutions, where the education was mainly 

conducted by Jesuits. 

In order to help solve the problem of training of the Rus 

clergy, Roman high priests founded higher educational 

institutions with the corresponding eastern direction in the 

territory of the Polish-Lithuanian Kingdom, as well as in 

Rome. In particular, Greek College in Rome, founded in 1577, 

began to accept Ukrainian and Belarusian monks, and then the 

candidates for the white clergy [3, p.54]. Students of this panel 

attended classes at the Congregation for the Propagation of the 

Faith University. One of the researchers of the question of 

training of Ukrainian clergy Josyf Slipyj despribed the 

formation of the eastern clergy in Rome in such way:... "On 

the pannel they explained the rites and the catechism of 

St.Cyril of Jerusalem. Spiritual life was cherished by prayer, 

test of conscience, the hearing of the Liturgy, confession and 

Holy Communion and conferences" [1, p.280]. 

After the conclusion of the Brest Union, among the pupils 

of the Greek board in Rome there were four Rus Uniate 

monks. Since then such amount of places have been assigned 

to the nationals of Rus on a permanent basis [21, p.792]. 

Another educational institution was the papal college in 

Vilno founded in 1582, where 16 candidates for the white 

clergy and 4 monks of the Rus Church studied [22, p.23]. 

For a certain period, the Uniate Church could train its 

seminarians at the proper level. 

The first effective attempts to make positive changes in 

the formation and training of clergy were made by 

Metropolitan Josyf Rutsky shortly after his election. The 

concept of reform included the reform of monastic life and 

then he suggested to solicit the support of the monks and to 

reform the white clergy [23 p.262]. 

Josyf Rutsky received his higher education first at the 

University of Prague and the University of Würzburg, and 

then at the Greek College in Rome. In his anonymous 

treatise in 1605 he presented his plan for the development of 

the Church through the reform of the monkhood and the 

creation of the Basilian monastic order and the education of 

the clergy of the new formation through the rise of school 

affairs [24]. As a person who had experience of European 

education, including Jesuit education, he stressed the need 

for creation of his own "Rus" education system in the Uniate 

Church [23, p.263]. At the same time, he was prone to 

borrowing the experience of the Latin Church and attracting 

the Jesuits,who were then considered the best teachers in 

Europe, initially, as long as there was a shortage of their own 

highly educated teachers. The educational program of 

Rutsky called for a complete monopoly of Basilians in this 

sphere [25, p.24]. According to him, the Basilians were able 

to establish and reorganize educational institutions selflessly 

and properly and to provide them with rectors and teachers. 

Thus, the educational movement in the Rus Church has 

gained purpose and programmatic character [26, p.89]. 

The first step in the reform of education was taken in 

1613, when Metropolitan Josyf Rutsky gained the royal 

privilege, allowing him to establish schools in Novohrudka, 

Minsk and other cities "and to teach all sciences in those 

schools... in Greek, Latin, Slavic, Polish and Russian 

languages." [27, p.102] In 1615 Pope Pavlo V gave the same 

status to the Uniate schools as the Jesuit schools had. Due to 
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it a lot of schools were opened for the noble and bourgeois 

youth in Novohrudka (1613, it was expanded in 1624), a 

theological institution in Minsk (founded approximately in 

1615), a noviciate in Biten (1617), elementary schools for 

monks and priests in Polotsk, Zhyrovychi, Baruny and Cerea 

(founded approximately in 1617), Béla and Mogilev 

(founded approximately in 1624) [1, p.281]. Being created in 

the most affluent monasteries these schools either developed 

or decayed.  

At Cobryn Synod that took place in 1626, the issue of the 

seminary was a priority for the Uniate Church [28 p.97]. In 

its acts, along with the intention to create a seminary, there 

were also recorded the instructions for the bishops "to teach 

at each diocesan cathedral the clergy of their diocese about 

the need to school their sons from the early years in science 

and morality so that they could get a clerical order" [29, p.7]. 

In order to solve the problem of preparation and 

formation of secular clergy, schools were founded at the 

Basilian monasteries, that were to replace the seminary and 

its functions. At the time of death of Josyf Rutsky in 1637 

there were 15 of them and they all were in the territory of 

Belarus [3, p.62].  

Rutsky dreamed of an institution that would satisfy the 

needs of the Church by having at least 100 pupils and 

qualified teachers, but there were no material supply to open 

a full-fledged High Theological Seminary. Therefore, 

several small schools were founded and this allowed the 

candidates for the priesthood to obtain basic theological 

education and the foundations of Latin language [14, p.558], 

which was the leading discipline of higher educational 

institutions. Y. Rutskyi once wrote that  the school in 

Novohrudka, which was founded by him at Metropolitan 

Cathedral, was not inferior to Latin institutions, because 

pupils received basic theological education and studied 

popular theological works, for example the work of Ivan 

Damaskin "On Orthodox Faith", there [23, p.279]. 

St. Josaphat Kuntsevych made a great contribution to the 

reform of the education and training of the future clergy. 

Having passed proper studios as a Basilian, he tried to solve 

the problems of training clergy [30, p.73]. The main 

educational work of this saint is "Catechism" that outlines 

the dogmatic and moral aspects of the Catholic faith. He 

examined whether the priests of his archdiocese at diocesan 

cathedrals, as well as the candidates for the priesthood knew 

"Catechism". In addition, Josaphat Kuntsevych wrote "Rules 

for Priests", which served as a guide for prists and taughed 

them how to live and practice their priestly life and vocation. 

In the presentation of the sacrament of the priesthood, he 

submitted a list of requirements for obtaining of ordination. 

The candidate had to demonstrate the metric of baptism and 

chrismation, written testimony of good morals and behavior, 

recommendations from the patron and parish priest, ability 

to read, as well as to have practice in administration of 

divine services on the basis of knowledge of church charter, 

knowledge of truths of faith and sacraments [31, p.43]. 

The attempt to reform the whole Rus Church, together 

with the educational level and formation of clergy,was not 

successful [32, p.390]. A lot of schools existed only during a 

small period of time, due to the confrontation between the 

divided parts of the Ukrainian Church, military actions, lack 

of support among the nobles, the desire of the Polish Latin 

Church to subjugate the Uniate Church. With the death of 

Rutsky and Kuntsevych, the initiatives they introduced 

slowly decayed. The bishops paid no attention to the 

fundamental regularization of the question of the proper 

formation of candidates to the clergy [32, p.391].  

One of the main ways to solve the problem was to 

establish basic schools, which operated usually at episcopal 

departments. The most organized was the Holme 

Gymnasium, founded by the Bishop Methodius Terleckyj 

approximately in 1638, which was maintained by the 

Basilians [33, p.3]. This gymnasium was attended by 

everyone who was able to maintain themselves during the 

study period. Summing up the general state of affairs at that 

time, V. Kozak noted: "It is obvious that it is impossible to 

expect an adequate level of formation of clergy from a 

school of this type" [34, p.162].  

In his teaching, delivered at the diocesan cathedral in 

1687, the Lviv bishop Joseph Schumlianskyi gave such 

instructions regarding the sending of candidates for the 

priesthood to him: ... "the governors should send to us only 

worthy and capable to heracy persons. Besides, the 

governors should check the origin and behaviour of the 

candidates... the persons, related to the priesthood, should 

have a letter from their masters and from the governors, if 

possible, they should come to the Lviv Department in 

advance with two or at least one man from the community, 

or with the letter received from the community, in the proper 

clothes" [35, p.238]. Such instructions confirm the existing 

and previous practice in the sphere of requirements for the 

acceptance of the sacrament of the priesthood and the 

procedure for ordination obtaining. 

Fundamentally reformed, renewed, reinforced and 

developed monastic nature of the Rus Church gave rise to a 

slow consolidation of the whole Church. It was carried out 

by the same metropolitans Y. Rutskyi and J. Kuntsevych 

[36, p.81]. People had high expectations for the monastic, 

represented by the image of St. Basil the Great, in the reform 

of the white clergy as well. Thanks to the education of 

monks who received a high level of knowledge in Europe, in 

particular in Rome, literacy was spreading not only among 

spiritual persons, but also among the population of Rus. 

The main educational activity of monks was the 

establishment of schools, such as Jesuit schools [37, p.192]. 

Most Uniate schools operated primarily at the monasteries. 

The training of candidates for the white clergy took place at 

the Basilian centres for education, the dominant role of 

which had significantly increased by that time. The 

researcher of this question Josyf Slipyj wrote about it: "In 

the 18th century the Basilian schools were very developed, 

so that almost the whole Ukrainian and Belarusian school 

rested in their hands" [1, p.282]. 

Basilian schools were divided into several stages, namely 

elementary, parish, public schools (panels), for secular Greek-

Catholic priests, internal schools of rank for the training of 

monks. Basilian monks studied in monastery schools under a 

special program. They studied Rhetoric for 2 years, Theology – 

for 3 years, and Philosophy for 2 years [38, p.136]. 

There are serious lacunae in the information about the 

condition of the Uniate parish schools due to the lack of the 
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relevant sources. Modern studies of the state of the 

Ukrainian Church of the second half of the 18th century 

make it possible to argue that parish uniate schools were 

generally rare both in the 18th and in the early 19th centuries 

[39, p.207]. The poor and uneducated parish clergy were 

unable to maintain schools. The Basilian monasteries, at 

most of which elementarychurch schools were located, tried 

to fulfill this gap. Thus, Pochaiv Monastery, in addition to 

the novitiate, maintained a parish school for secular youth of 

various origins. In Krenets Monastery in the 1920s there was 

a parish school for children, the number of whom reached 72 

people [40, p.52]. There is also information on the 

availability of Basilian schools for the poor, in particular, by 

Zhydychyn Monastery there was a school that was attended 

by 128 people. The material concerns of priests, the poverty 

of the church and parishioners themselves, the lack of 

interest of the Polish and Ukrainian nobility, the lack of state 

assistance are the factors that led to the weak development of 

the Uniate parish schools [40, p.55].  

Basilian education was not always available to the 

children of the parish clergy. First of all, this was due to the 

fact that in the early 19th century Basilian schools trained 

mainly not church, but secular personnel. It was during this 

period that favorable conditions were created for the 

development of education in the Polish political spirit. The 

Basilians took advantage of the situation as they received 

significant donations from the Polish nobility. In Basilian 

schools studied mainly children of nobility and magnates, 

who were brought up in accordance with the public ideals of 

the the Polish Commonwealth [41, p.48]. In fact, thanks to 

the pedagogical activity, the Basilian Rank managed not 

only to maintain its positions, but also to strengthen them 

significantly in the beginning of the 18th century. Isolated 

data sources indicate that the educational pathways of the 

majority of the parish clergy ran through the Basilian high 

schools, which were maintained by the monasteries, bishops, 

and the payment of students and pupils for tuition. The 

number of uniate pupils in these schools was minimal, and it 

is still impossible to establish a percentage of priestly 

children due to the fragmentation of sources. For ta large 

number of candidates for the parish clergy these schools 

were not easily accessible, and their education, as before, 

was limited to training of pastoral practices and divine 

services at home – from father or father-in-law [3, p.64]. 

Thanks to the great educational work, the Basilians, based 

mainly on the Latin models of education, had a great influence 

on the religious life of the Uniate Church, raising a certain 

consciousness and personal behavior. One of the main tasks of 

the Order, apart from ensuring well-trained and competent 

personnel for the Church, was also the systematic and 

programmatic education of the diocesan cleric to the sanctity 

and dignity of the priestly calling [42, p.26]. Such education 

included all possible spiritual and intellectual mediums that 

were available at that time, which laid down a certain style of 

piety that was a measure of the level of Catholic consciousness. 

The highest supervision of schools was performed by a 

protoheguman. He was responsible for the monitoring of the 

the overall situation in schools, taking care of the appropriate 

number of pupils, ensuring that pupils study carefully, in 

particular such subjects as Church Singing and Rite [39, 

p.184]. Much attention was paid to the study of classical and 

foreign languages, primarily Latin, as well as Polish and 

Greek. The way of teaching and learning languages radically 

distinguished the Basilians from the Jesuits, because the 

Basilians paid attention not only to classes in Latin, but also 

introduced the studies of other European foreign languages, 

as well as Church Slavonic – liturgical language of their 

Church [16 p.379]. 

In their schools the Basilians were not only limited to the 

literature, which was based on the achievements of the 

Western culture, but also improved knowledge from the 

Holy Scriptures and the works of the Eastern Fathers of the 

Church: John Chrysostom, John of Damascus, Ephrem the 

Syrian, Cyril of Alexandria, Cyril of Jerusalem [42, p.31]. 

This school developed to a rather high level until the Order 

itself fell under the Russian occupation after the entrance of 

the entire Kyiv Metropolitan, with the exception of Galicia, 

to it. Since then, a slow period of elimination and general 

spiritual stagnation has begun for the Basilian monastic 

order. In the first half of the 19th century, through the 

successive decline caused by state distribution and social 

reforms, the Basilian monastic order began to lose its 

original significance [38, p.214]. 

The Basilian schools gave rise to the establishment of 

education among the white clergy, provided a professional 

spiritual formation in the panels that functioned at the 

monasteries, which contributed to the development of the 

seminary and educational work in the Ukrainian Church. 

Among the disadvantages were the great attraction of the 

Basilians to Latin practices in the formation sphere and 

religious services [1, p.283-284]. The reform of the Order 

with the help of Jesuits and other Latin orders was significant. 

In its turn, this led to the tendencies of Romanization 

throughout the Uniate churches, as the clergy, brought up on 

the principles of the Basilian Order, easily made changes in 

the traditions and church practices of their Church. 

Conclusions. Thus, the process of formation of the 

training system for the clergy in the Kyiv Church has passed 

its unique historical development. In particular, Prince 

Volodymyr initiated the formation of the priesthood, based on 

the experience of Byzantine, Bulgarian and Korsun clergy. 

After the decline and separation of Kyiv Rus there was a 

gradual decrease in the level of education of clergy. A study 

of historical sources revealed that until the 16th century the 

Church of the Eastern Rite did not have an educational 

institution for the candidates to priesthood. The period 

before the Union was characterized by a state of decline of 

education and spirituality, especially among the clergy. 

Because of the lack of educational opportunities in 

Ukraine, many young people entered Latin educational 

institutions or went abroad to study. 

In the period after the Union, the problem of education and 

training of clerks was more than obvious to the hierarchy. The 

first effective attempts to achieve the positive changes in this 

direction were made by Metropolitan Joseph Rutskyi. St. 

Joseph Kuntsevych also made a great contribution to the 

reform of the education of the future clergy.  

One of the main ways to solve the problem was to create 

schools that usually operated at the episcopal departments. 

However, modern studies of the state of the Ukrainian 
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Church in the second half of the 18th century indicate that 

combined parish schools were rare in the 18th and early 19th 

centuries. 

So, the process of formation of the clergy in the Church of 

Kyiv tradition has come a long and ambiguous way, which 

allowed to approach to the creation of an appropriate system 

of theological educationand science in a comprehensiveway. 
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Постановка проблеми. Багатогранність і мінливість 

нинішнього світу відображає сучасне мистецтво. Воно 

увібрало дух своєї доби, як частина гетерогенного, 

динамічного, інформаційно насиченого простору, 

відмовилося від оповідності і міметичності на користь 

фрагментарності, перформативності, ігрового начала. 

Дослідники актуального мистецтва, Є. Андрєєва, О. Ворд, 

К. Грінберг, Л.Стейнберг, констатують, що мистецька 

царина культурного буття викликає безліч дискусій, 

різних підходів, оцінок і потрактувань. У цьому 

контексті влучний афоризм Станіслава Єжи Леца: «Чи 

повинно мистецтво бути зрозумілим? Так, але лише для 

тих, кому воно адресоване». І разом з тим явища й 

феномени духовної культури є закономірними, вони 

віддзеркалюють свою епоху. Як вдало висловився арт-

менеджер М. Гельман, сучасне мистецтво – відбиток 

нашого часу і нас самих, любити сучасне мистецтво – 

означає любити себе [1]. Відображенням усіх цих 

процесів є Венеційська бієнале. 

Метою статті є розкрити актуальну екологічну 

змістовно-тематичну спрямованість проєктів Венецій-

ської бієнале як найбільшої виставки світового 

мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Бієнале у Венеції – 

одне з найвідоміших, найпрестижніших зібрань сучасного 

візуального мистецтва. Твори привозять з усього світу і 

їх вартість оцінюють кілька тисяч фахівців (критиків, 

кураторів, власників галерей, редакторів мистецьких 

видань, журналістів),які визначають переможців і 

формують думку. Критерієм успіху експонованих творів 

є серед іншого враження глядачів, рівень новизни і 

новаторства, прояв творчої свободи. Бієнале можна 

вважати колективним твором мистецтва, адже кожен 

проєкт, вступаючи у взаємодію з простором, глядачами, 

критиками, у співдії з іншими виставленими роботами, 

творить художнє дійство. На Венеційській бієнале 

відбувається постійна комунікація, тут твориться 

культура мистецької співучасті.  

Українці беруть участь у виставці ще з поч. ХХ ст. 

(зокрема – це О. Мурашко, бойчукісти, Ф. Кричевський, 

О. Богомазов, О. Екстер, О. Архипенко, Т. Яблонська, 

Г. Якутович та ін.). Історіографія участі українських 

митців на Венеційських бієнале представлена такими 

дослідниками: О. Авраменко, Г. Вишеславський, О. Сидор-

Гібелінда (автор монографії «Українці на Венеційському 

бієнале: 100 років присутності»), В. Сидоренко, 

Л. Турчак, О. Чепелик та ін.  

Українські митці доби незалежності на Венеційській 

бієнале з 2001 р. Більшість творів наших митців 

відповідають загальним світовим тенденціям, апелюють 

до проблем глобалізації, питань культурної пам‟яті, 

загроз урбанізму, пошуку продуктивної комунікації, а 

також екологічної неадекватності. Ці проблеми 

акумулюють увагу та інтерес світової спільноти, а їх 

мистецьке відтворення отримує найвищі нагороди. Так, 

Золотого лева (найвищу нагороду) 2017 р. отримав 

національний павільйон Німеччини за перформанс Анни 

Імгоф «Фауст». Проєкт спрямований на викриття 

жорстокості нашого часу, проблеми комунікації людей, 

розуміння тілесності, гендерні проблеми, насилля, 

соціальні хвороби. Загалом, магістральний напрям усіх 

проєктів, представлених на бієнале останніх десятиліть, 

збігається і є мистецькою відповіддю на цивілізаційні 

виклики.  

Разом з тим варто наголосити, що з 2001 р. і донині 

українські проєкти головно порушують питання етно-

культурної ідентичності, національних трагедій (зокрема 

Чорнобиля), соціальних потрясінь, революцій і війни на 

Сході України. Твори українських митців вирізняє 

концептуальність (націленість на інтерактивну взаємодію 

з глядачем, його інтелектуальне, емоційне включення), 

контекстуальність (зв‟язок з публікою, місцем, середо-

вищем, часом) і соціально-політична значущість. У 

цьому контексті можна згадати про проєкт «Парламент» 

Б. Михайлова 2017 р., присвячений інформаційним і 

медійним війнам доби постправди. Це серія портретів 

У статті показано, що Венеційська бієнале, найзначніша виставка актуального мистецтва, 

відображає головні тенденції сучасної культури. Метою статті є виділення екологічних аспектів 

сучасного мистецтва і їх розкриття на прикладі художніх проєктів Бієнале. Відзначено, що екологічна 

проблематика суголосна українському мистецтву, свідченням чого є ряд творів, представлених на виставці 

вітчизняними художниками. Розглянуто екологічно спрямовані резонансні твори Л. Квінна, арт-акції 

Бенксі. Підсумовано, що твори-переможці Венеційської бієнале 2019 р. литовських, американських, 

французьких митців порушують гострі екологічні питання: виживання людства і майбутнього планети. 

Ключові слова: Венеційська бієнале, українські арт-проєкти, екологічні проблеми, забруднення довкілля, 

перформанс. 
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політиків на екранах телевізора у техніці глітч-арту – 

мистецтва цифрових помилок. Митець показує, що 

сучасний медіа-світ має всі ознаки епохи постправди: 

фейкові новини, інформаційний шум, тролінг, різні 

гібридні маніпуляції. 

Великий резонанс у культурних колах світової 

громадськості викликала цьогорічна виставка у Венеції. 

Один з відомих арт-критиків і учасників виставки у 

Венеції К. Дорошенко підґрунтя цьогорічної бієнале 

шукає у світогляді метамодерну [2]. Як відомо, для 

означення сьогодення мислителі все частіше оперують 

поняттям «метамодерн» (Р. Аккер, Т. Вермюлен, 

Л. Тернер, Х. Фрайнахт). Це позначення домінуючої 

культурної тенденції сучасності, основною ідеєю якої є 

коливання (гойдання) між численними полюсами – 

модернізм/постмодернізм, смисл/сумнів, щирість/іронія, 

єдність/множинність (див. «Маніфест Метамодернізму» 

[3]). Фокусна тема Венеційської бієнале 2019 р. звучить: 

«Щоб ви жили в цікаві часи». За словами арт-критика 

А. Боборикіна, цікаві часи – це і внутрішні світи, і 

віртуальні, і фейкові [цит. за 2]. Отже, тема дає ключ до 

осягнення/розуміння/потрактування багатьох представ-

лених проєктів і можливості поєднання їх в єдине 

суголосне мистецьке ціле. 

Актуальною темою, яка ввібрала загальну метамодерну 

спрямованість, була фокусом останньої Бієнале 2019 р., 

стала екологічна проблематика. Багато національних 

павільйонів і авторських робіт зверталися прямо чи 

опосередковано до болючих проблем нинішньої екологіч-

ної неадекватності.  

Українські митці проявляють значний інтерес до цієї 

теми уже давно. Це цілком зрозуміло і зумовлено 

світоглядом «постчорнобиля». Тут варто згадати кілька 

проєктів попередніх років, що привозили у Венецію 

українці. Уже «Перший український проект» (чи 

«Палатка») презентований вперше після здобуття 

Україною незалежності у 2001 р. на 49 Бієнале, 

демонструє звернення до екологічно маркованих питань. 

Учасники проєкту національного павільйону – 

А. Савадов, В. Раєвський, О. Тістол, Ю. Соломко, 

О. Мелентій, С. Панич. У якості виставкового простору 

задіяли армійський намет, встановлений у парку 

Джардіні. Такий вибір був і вимушеним (через брак 

коштів), і продуманим. Армійська палатка символічно 

представляла молоду українську державу, яка тільки 

формувалася, а суспільство перебувало в перехідному 

стані. Простір намету облаштовано у вигляді діорами з 

традиційним українським ментальним пейзажем: 

золотими полями, соняшниками, блакиттю неба, а фоном 

для цієї ідилічної картини слугував зловісний контур 

Чорнобильської атомної станції. Навколо павільйону 

показували кадри акції «Україна без Кучми». Відтак, була 

проведена певна знаково-символічна межа: благополучне 

життя «до Чорнобиля» і жах та печаль «постчорнобиля». 

Мистецтвознавці охарактеризували цей проєкт як 

аскетично-постмодерністський, при дуже скромних 

фінансових затратах наповнений концептуальною ідеєю 

межового і перехідного стану української культури, для 

якої Чорнобиль став точкою неповернення і відкрив 

дорогу постмодерним зрушенням. 

Варто також згадати про паралельний проєкт 

Венеційської бієнале 2001 р., представлений відомим 

фотомитцем В. Марущенком. Його твір «Chernobyl» – 

передбачає серію фотографій, що мала на меті донести до 

глядачів відчуття і переживання трагедії, як особистісно, 

так і планетарно, як техногенної катастрофи світового 

масштабу. За концептуальним задумом для посилення 

співпричетності було задіяно фото автомобільних аварій, 

зроблених у 1950-х швейцарським поліцейським фотогра-

фом А. Одерматтом. Чорнобильська тема давно цікавить 

В. Марущенка. Митець робив знімки безпосередньо на 

місці трагедії в 1986 р, згодом цій темі присвятив близько 

двадцяти виставок в Європі і Україні [4].  

З найбільш значних і широко відомих екологічних 

творів, представлених на Бієнале, є проєкт італійського 

художника Л. Квінна. У 2017 р. митець презентував у 

Венеції позаконкурсний твір «Підтримка» – це добре 

відома, часто ілюстрована скульптура – дві руки, що 

підтримують історичну будівлю – готель Ca‟Sagredo. 

Ідейний і концептуальний задум твору – показати 

наскільки людство вразливе і залежне від природи. 

Головний меседж «Підтримки» пов‟язаний з привернен-

ням уваги до проблеми кліматичних змін і глобального 

потепління, яке може спричинити зміну рівня води в 

каналах Венеції і затоплення історичних споруд. За 

словами митця, він хотів зобразити руки дитини, адже 

вони представляють сучасність і націлені в майбутнє [5]. 

Посилався на відому фразу про те, що світ не належить 

нам – це позика у наших дітей і ми повинні подбати про 

нього, це наша відповідальність і обов‟язок, якими, на 

жаль, ми нехтуємо. 

Відома також серія скульптурних робіт Л. Квінна 

«Сила природи» – образ жінки, що утримує Землю 

шматком тканини. Головна ідея циклу цих творів – 

вразливість людини: якою б всесильною себе не уявляла 

і як би не вірила у власну велич, людина залежить від 

природи і свою долю ввіряє Всесвіту. 

На думку К. Дорошенка, Бієнале 2019 р. продемон-

струвала зіштовхнення людства з песимістичною 

констатацією цивілізаційних викликів [2]. Так, фран-

цузький павільйон представляє твір художниці Лор Пруво 

під назвою «Глибока синь оточує тебе». В експозиції – 

морське чудовисько, виготовлене з муранського скла, 

довкола купи океанічного сміття. Важливим елементом 

проєкту є фільм, знятий художницею під час її мандрівки 

на конях по Франції. За мистецьким задумом фільм треба 

переглядати, перебуваючи в череві восьминога. Відтак, 

увесь експозиційний простір занурює глядача в буття 

природи, наголошуючи на кричущих екологічних 

проблемах засмічення довкілля, зникнення видів, питання 

виживання людини і світу.  

Власником цьогорічного Золотого лева став 

американський скульптор і поет Джиммі Дарем. Його 

твіт – це сюрреалістичні об‟єкти, що представляють 

образи мутантів, складених із частин тварин (зокрема їх 

черепів) і різних технічних конструкцій і меблів. За 

словами куратора Р. Ругоффа, Дж. Дарем зробив 

великий внесок у мистецтво, поєднуючи несумісне, 

окреслюючи альтернативні перспективи майбутнього 

природи [цит. за 2]. 
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На Бієнале 2019 р. представлені мистецькі об‟єкти 
Аніки Йі з Південної Кореї. Концептуально поєднуючи 
естетичне і природне, мистецтво і біологію, авторка 
представила велетенські кокони уявних комах, які 
творять в естетичному плані алюзію з традиційними 
венеційськими вуличними ліхтарями з муранського скла. 
На думку К. Дорошенка, об‟єкт викликає «манливо-
зловісне відчуття, поєднуючи образи затишку й невідомої 
огидної загрози»[2]. 

Цьогорічний переможець і власник Золотого лева на 
Бієнале литовський павільйон також фокусує увагу на 
темі екологічної неадекватності, викликів і загроз, що 
постали вже сьогодні перед землянами. Митці – 
Р. Барзджюкайте, Л. Лапеліте і В. Грайніте – представили 
перформанс під назвою «Сонце і море». Проєкт 
розміщений у військовій будівлі Арсеналу, де влаштували 
імпровізований пляж. Перформери відпочивають на 
піску, довкола всі атрибути відпочивальників – 
парасольки, шезлонги і т. ін. Проте, на відміну від 
реального пляжу, тут замість виду на океан/море/ріку – 
бетонні стіни Арсеналу. Оперу-перформанс розігрують 
професійні співаки, виконують арії, зміст яких стає усе 
тривожнішим – від руйнацій після виверження вулканів, 
авіакатастроф і до артикуляції всепланетної небезпеки від 
наслідків глобального потепління. 

Згадаємо, що литовські митці активно опрацьовують 
екологічну проблематику і в інших творах. У цьому 
руслі показовоює здобута премія Future Generati on Art 
Prize за відеоінсталяцію «t ½». Твір Е. Шкарнуліте 
показує занурення нашої планети після екологічної 
катастрофи в стан ядерної зими [2]. 

Варта уваги арт-акція, що відбулася цьогоріч під час 
відкриття Венеційської бієнале.  Широковідомий стріт-
арт митець Бенксі виставив на Площі св. Марка свій 
новий твір – інсталяцію «Венеція в олії» («VeniceinOil»). 
Сама назва варта уваги, це гра слів, що має два варіанти 
тлумачення, крім вище згаданого перекладається також як 
«Венеція в нафті». Інсталяція передбачає дев‟ять окремих 
картин, що компонуються в цілісний твір – круїзний 
лайнер на тлі венеційських каналів, гондол, пам‟яток 
старого міста. Митець розмістив на своїй сторінці в 
Instagram відео про інсталяцію: невідомий чоловік 
(можливо сам автор) встановлює картини, перехожі жваво 
реагують, і врешті інсталяцію згортають через втручання 
поліції. В Instagram дописі Бенксі зазначив, що незважаючи 

на масштаб Бієнале у світі, його з певних причин ніколи 
на виставку не запрошували [6]. Загалом, цей твір можна 
вважати попередженням про забруднення паливом, як 
самої Венеції, так і довкілля загалом. 

Висновки. Венеційська бієнале як найзначніша 
виставка актуального мистецтва відображає головні 
тенденції сучасної культури. Змістовним і тематичним 
фокусом Бієнале 2019 р. стала екологічна проблематика. 
Ці питання суголосні українському мистецтву, свідченням 
чого стали кілька венеційських проєктів минулих років 
(«Палатка», «Chernobyl» та ін.). Великий резонанс у 
Венеції викликали екологічно спрямовані твори італій-
ського митця Л. Квінна, а також арт-акції британця Бенксі. 
Цьогорічні твори французьких, південнокорейських, 
литовських митців звернені до проблем засмічення 
довкілля, зникнення видів, майбутнього природи і 
виживання людства на планеті.  
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            Постановка проблеми. Сучасна доба в історії 

людства виступає доленосною одразу в декількох 

аспектах. Глобальні кризи сьогодення, зокрема пов‟язані з 

загрозою екологічної катастрофи як наслідком руйнівного 

антропогенного впливу на природний світ, змушують 

людство замислитися над необхідністю змінити свою 

поведінку, спосіб мислення, а певною мірою й власну 

систему цінностей. Буття людини в умовах сьогоденної 

техногенної цивілізації відрізняється від її існування 

протягом минулих століть і навіть десятиліть рисою, що 

отримала в сучасних дослідженнях у галузі синергетики 

назву «складності» і навіть «складнісності» [8], в сенсі 

принципової неможливості редукції характеристик 

обставин буття навколишнього світу до простих, 

традиційних понять і категорій. Принципова нелінійність 

розвитку природи та суспільства обертається його 

непередбачуваністю, непрогнозованістю – тобто, невідпо-

відністю майбутнього очікуваним і звичним уявленням 

людства. 

За таких обставин особливого значення набуває 

освіта як фактор формування людської особистості, 

здатної жити та працювати в умовах «складнісного», 

нелінійного й непередбачуваного світу, – і насамперед 

освіти вищої, аналіз і артикуляція цінностей та 

формування стратегій розвитку якої для ХХІ століття 

становить собою одне із найбільш актуальних і 

масштабних питань філософської думки сьогодення. 

Мета роботи. Дану статтю присвячено спробі 

філософського осмислення проблем вищої освіти 

сьогодення, її цінностей та ідеалів, і окреслення 

основних стратегій її розвитку в ХХІ ст., пов‟язаних із 

необхідністю формування нового типу людської 

особистості, здатної жити та діяти в умовах 

складнісності та непередбачуваності, – зокрема, розгляду 

якісного нового типу знання, що виступає запорукою 

формування освіченої особистості у сьогоденному закладі 

вищої освіти. Завдання, наявність і послідовність 

розв‟язання яких обумовлено поставленою метою, 

полягають у формулюванні заявленої проблеми, розгляді 

наявних спроб її вирішення у вітчизняній та зарубіжній 

філософських традиціях, в аналізі основних рис сучасного 

знання, в осмисленні феномена людиномірності та 

розгляді міри застосовуваності його до сфери вищої 

освіти, а також у підведенні підсумків щодо методичних 

рекомендацій і напрямів подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. На мій погляд, 

окреслена у вступі проблема у вимірі сучасної вищої 

освіти полягає насамперед у тому, що наявні стратегії її 

розвитку характеризуються надмірним механістичним 

підходом до освітнього процесу, акцентуванням 

прикладних «професійних компетенцій» і вихолощенням 

світоглядної серцевини, ідеалу Людини Освіченої, що був 

заданий ще класичними взірцями європейського 

університету та ідеями Просвітництва [6]. Можна 

висунути в якості робочої гіпотези те твердження, що за 

сучасної екологічної, соціальної та політичної ситуації, 

яка визначається принциповою складністю та 

непередбачуваністю, не набір компетенцій визначає 

професійний рівень випускника та фахівця, а загальна 

його компетентність, стан розвитку його особистості, 

громадянської, наукової та загальнолюдської культури. 

Формування такої компетентності та загалом 

забезпечення здійснення стійкого суспільства вимагає 

акцентування на цілісному розвитку людини, на 

ціннісних аспектах процесу освіти, на можливості Нового 

Просвітництва, – інакше вища освіта перетворюється на 

царину методики без методології та засобів без цілей, а 

це у свою чергу сприяє подальшій дегуманізації 

Статтю присвячено філософському осмисленню аксіологічних проблем вищої освіти сьогодення та 

окресленню основних стратегій її розвитку в ХХІ ст., пов’язаних із завданням формування нового типу 

людської особистості, здатної жити та діяти в умовах складнісності та непередбачуваності 

навколишнього світу. Обґрунтовано специфіку сучасного знання, яка полягає у принциповій відсутності 

готових формул дії та інструкцій для ефективного наслідування; відповідно, метою сьогоденної вищої 

освіти має виступати не надання студентам певної кількості знань, але формування в них критичного, 

незалежного та оригінального мислення. Продемонстровано, що подібна постановка питання 

відповідає вітчизняним традиціям філософської думки з притаманним їй гуманізмом і орієнтацією на 

врахування всієї повноти якостей людської особистості. Як доводиться у статті, рівень загальної 

культури особистості, володіння вмінням творчого осмислення явищ і речей, зокрема новітніх і 

непередбачуваних, є запорукою успішної життєдіяльності людини у світі ХХІ ст., а тому й має 

виступати метою при формулюванні стратегій розвитку вищої освіти на ґрунті людиномірного, 

особистісного підходу. 

Ключові слова: вища освіта; цінності освіти; людиномірність; складнісність; стратегії розвитку 

освіти; світоглядне знання; створювальне знання. 
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суспільства ризику та неврівноваженості (всупереч 

настанові на стійкий розвиток людської цивілізації). 

Аналіз сучасної світової літератури, присвяченої 

філософським і світоглядними проблемам розвитку вищої 

освіти у ХХІ ст., її відповідністю настановам формування 

культури стійкого розвитку, демонструє, що сьогоденні 

дослідники приходять до приблизно аналогічних 

висновків. Зокрема, Керрі Шепард з новозеландського 

Університету Отаго, який присвятив свою книгу проблемі 

вищої освіти для стійкого розвитку, стверджує, що 

подібна освіта має включати до себе також і сферу емоцій 

та цінностей, на відміну від суто когнітивного навчання, 

що стосується лише раціональних знань. Є багато 

викладачів, «які стверджують, що відсторонені від 

турботи про стійкість і все ж таки продовжують 

викладати традиційні бізнес-розвідки, суспільні науки або, 

певною мірою, фізику, ніби знання в цих дисциплінах 

певним чином вільні від цінностей і незалежні від 

людського світу навколо них» [11, р.37]. Подібна думка 

висловлюється й у нещодавній доповіді Римського клубу, 

зокрема, в тому розділі цього документа, який стосується 

«освіти для стійкої (sustainable) цивілізації». Речники цієї 

поважної міжнародної організації констатують, що 

зазначені освітні цілі «потребують принципового зсуву – 

від навчання запам‟ятовування та розуміння – до навчання 

тому, як мислити по-новому, системним чином. 

Справжньою задачею є розвиток у всіх учнів здатності до 

вирішення проблем, а також і критичного, незалежного та 

оригінального мислення. Освіта, яка зосереджена виключ-

но на розумі, більше вже не є достатньою» [13, р.196].  

Варто відзначити, що подібні ідеї не є чимось 

абсолютно новим ані для вітчизняної вищої освіти, ані 

для філософської думки в цілому: скоріше, їх можна 

розглядати як відгомони всієї класичної культурної 

традиції, що базується на ідеях Просвітництва, – і 

відображення такого ідеалу освіти, як становлення 

гармонійної людської особистості та її всебічного 

розвитку. Зокрема, думка про важливість емоційного 

аспекту людського буття навіть у суто наукових справах, 

про його невід‟ємність від раціональної сфери є 

характерною для представників Київської школи філософії. 

Вводячи людські почуття в категоріальну структуру 

наукового світогляду, вітчизняні мислителі, починаючи з 

П.В. Копніна та В.І. Шинкарука, підкреслювали особливо 

людський, культурний спосіб сприйняття світу: не як 

даного, не як наявного буття, але як буття в часі, як 

сприйняття світу можливостей – і, насамперед, можли-

востей, втрачених у світі минулого, і можливостей, 

передбачуваних і бажаних у світі майбутнього. Один із 

провідних українських естетиків минулого століття 

А.С. Канарський говорив у цьому плані про безглуздість 

поклоніння одному лише сьогоденню як застиглому 

стану, – поклоніння, що настільки очевидно превалює в 

багатьох популярних філософських течіях ХХ століття. 

Уявлення людини про майбутній, потенційний, ідеальний 

світ є переживанням можливостей і конструюванням на 

їхній основі образу майбутнього буття – як предмета 

надії, що поєднує в собі знання та віру. 

Поняття віри вводиться П.В. Копніним навіть до теорії 

пізнання – справа для академічної філософії середини ХХ 

століття світового рівня нечувана, якщо тільки не 

згадувати традиції класичного українського та руського 

стилю філософування! – як необхідна для людини 

переконаність в істинності знання та правильності 

практичної дії: без перетворення ідеї на особистісне 

переконання неможлива практична реалізація теоретич-

них ідей, а тому неможливо й власне пізнання у повному 

сенсі цього слова, як таке, що ґрунтується на взаємопере-

ході об‟єктивного знання та суб‟єктивної впевненості. 

Віра – це установка на сприйняття уявлюваного та 

бажаного як дійсного. Вона, як пояснює В.І. Шинкарук, 

генетично пов‟язана із цілепокладаючою творчою 

діяльністю, містить у собі бачення та передбачення 

майбутнього, однак як припущення, – припущення, разом 

із тім, не в сенсі прекраснодушного побажання, але в 

якості фундаменту та ідеальної схеми людської практики, 

спрямованої на реалізацію передбачуваних (і бажаних) 

можливостей світу майбутнього. 

Примітно, що в цій обставині П.В. Копнін убачає 

тенденції, які зближають науку з мистецтвом: 

«відображення прекрасного» настільки ж беззмістовне, 

як і натуралістичне копіювання в позитивістським 

чином витлумаченому науковому пізнанні, будучи 

позбавлене ідеї як свого «людиномірного» стрижня. 

«Ані істина наукової теорії, ані правда художнього 

образу не можуть існувати без об‟єктивності змісту. Але 

як можна говорити про об‟єктивність того, що по суті є 

суб‟єктивним – пристрасть, почуття, бажання людини? 

Об‟єктивність поведінки людини, її почуттів, прагнень, 

волі визначається через результати тієї практичної 

діяльності, до якої вони її спонукають. У них 

об‟єктивуються не тільки теоретичні ідеї, але й емоції, 

почуття, бажання й т. п. людини» [4, с.266]. 

Звісно, наведені думки, при всій їх цікавості, відно-

сяться до третьої чверті ХХ ст., що характеризувалася 

значним світоглядним оптимізмом і вірою в ефектив-

ність і виключну позитивність науково-технічного 

прогресу людства, – і сьогодні вони можуть виглядати 

дещо сумнівними та застарілими. Перш за все – в плані 

акцентування уваги на людській діяльності: очевидно, 

що в такому випадку не залишається місця екологічному 

аспекту проблеми, що натякає на тій обставині, що 

найкращі наміри можуть приводити до зовсім інших 

результатів, аніж ті, що були бажаними й уявленими 

людиною. Втім, подібне застереження при всій його 

значущості аж ніяк не заперечує власне ідеї 

«людського» виміру, – навпаки: об‟єктивування не лише 

теоретичних знань, але й емоційної сторони екзистенції 

розкриває перед нами якісно новий аспект і самого 

знання. Замість суто теоретичного, наукового, яким воно 

виступало протягом минулих десятиліть, знання постає 

сьогодні перед нами знанням світоглядним, таким, що 

поєднує в собі філософський та науковий виміри. 

Філософське знання за своєю суттю є особистісним, 

таким, що апелює не лише до раціональності, а й до 

вольової, до емоційної сфери особистості людини. 

Філософія як «любов до мудрості» – це знання у формі 

любові: воно передбачає не просто любов до знання, але 

і небайдуже ставлення до предмету цього знання. Про 

це стверджує й концепція постнекласичної науки: 
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знання сьогодні набуває рис світоглядного, стає етично 

та ціннісно насиченим. 

Водночас саме завдяки такій насиченості перед нами 

проглядає й зазначена вже проблема непередбачуваності – 

можливості людської діяльності призводити до 

небажаних наслідків, зокрема до екологічної кризи, що 

заперечує світоглядний оптимізм ХХ ст. і активізм 

«діяльнісного» підходу, притаманного в тому числі й 

українській філософській думці, при всьому її 

гуманістичному пафосі. Справа в тому, що будь-яке 

знання сьогодні, як ніколи раніше, проявляє себе як 

проблематичне, неповне, неостаточне: відповідно до 

такої класичної складової наукового етосу, як 

організований скептицизм, сучасна людина має завжди 

сумніватися у своєму знанні – і бути готовою до того, 

що те, що вона створить на основі такого знання, може 

виявитися не тим, що їй здавалося. Інакше кажучи, в 

ситуації нелінійності та невизначеності найбільш 

доречною стратегією дії має виступати мінімізація 

ризиків, тобто слідування принципу «Не нашкодь!». 

Скажімо, вчені не можуть упевнено й одностайно 

стверджувати про те, що глобальне потепління має 

антропогенну природу, оскільки в історії нашої планети 

зміни клімату, іноді досить радикальні, відбувалися й за 

мільйони років до появи людини, – але свою поведінку 

ми все ж таки маємо налаштовувати, виходячи з 

припущення про те, що саме розвиток «брудних» 

технологій є причиною екологічної кризи та 

невідворотних змін у навколишньому світі. 

Звичайно, що для цього потрібний певний зсув у 

мисленні, навіть свого роду світоглядно-освітня рево-

люція: усвідомлення, навіть відчування якісного нового 

ставлення до навколишнього світу. Яскравий приклад у 

цьому плані – розвиток сучасних інформаційних техно-

логій, який поки що базується в деяких своїх рисах на 

старій лінійній парадигмі доби Модерну,на парадигмі 

надмірної світоглядної самовпевненості. Зокрема, Джозеф 

Вейценбаум, один із батьків інформатики та теорії 

штучного інтелекту, в шістдесяті роки ХХ століття  

із подивом спостерігав таке явище,як народження 

субкультури комп‟ютерних хакерів. Він писав, що вони 

створюють свій штучний світ – і впевнені в тому,що цей 

світ повністю слухняний щодо їх волі. Скажімо, інженер, 

зазначав Вейценбаум, може припустити, що в світі існує 

щось невідоме йому, а ось програміст цього допустити не 

може у принципі [12, р.161].  

Ця обставина демонструє, що характер людської 

креативної діяльності визначається не стільки нашим 

наявним знанням і навіть не нашою любов‟ю до світу, а 

й нашим усвідомленням того, скільки і що ми ще не 

знаємо. Це чудово розумів ще Сократ, але в сучасному 

світі це розуміють далеко не всі. Ілюзія всезнання, що 

виникла й розповсюдилася в тому числі й завдяки 

доступу до мережі Інтернет та до «Вікіпедії» й подібних 

їй відкритих інформаційних ресурсів, заважає сприймати 

таке наявне знання як принципово спростовуване та 

завідомо неповне. 

У сфері вищої освіти подібна ситуація у світі 

обертається усвідомленням того, що в нас сьогодні не 

просто відсутнє готове знання, але його й не може 

існувати у принципі. Світ змінюється вкрай швидко, а 

тому жодних «гарантованих» знань ми студентам дати не 

можемо. Ми можемо лише навчити їх породжувати 

знання: одеські дослідники нещодавно запропонували з 

цього приводу вельми цікаву концепцію «створю-

вального знання», закликану дати позначення цей 

новітній феномен [1-2]. Така концепція, на мій погляд, як 

раз і акцентує увагу на не «готовому» характері знання, а 

на його здатності породжувати нове, – це originative, 

generative knowledge, тобто, власне, здатність, вміння 

мислити творчим чином. Готових формул, принципів, 

методів немає, вони залишилися в класичній добі 

Модерну з її лінійністю та прогнозованістю. Сучасний 

студент тільки може навчитися створювати своє власне 

знання, за допомогою певних особистісних установок.  

Загалом, в такій ситуації набуває особливого значення 

людська особистість, її загальна культура – на противагу 

простій обізнаності у певній галузі (компетенції), на 

розвиток якої й спрямована ще великою мірою 

сьогоденна вища освіта. Втім, такої обізнаності вочевидь 

недостатньо – так само, як недостатньо для успішної 

діяльності у будь-якій сфері наслідування наявним 

інструкціям: по-перше, у таких інструкціях відсутні  

описи непередбачуваних ситуацій, а по-друге, вони самі  

й можуть бути якщо не відсутніми, то неповними  

і суперечливими по відношенню до складних 

(«складнісних») ситуацій, – і вибір дії в будь-якому разі 

залежить від «людського фактору». В якості показового, 

хоч і сумного прикладу варто пригадати аварію на 

Чорнобильській АЕС, щодо якої і тридцять із гаком років 

потому не можна вказати ані однозначні причини, ані 

окремих винуватців: адже, як доречно було 

сформульовано ще 1986 року в доповіді Міжнародної 

агенції з атомної енергії, першопричиною катастрофи 

виявився малоймовірний збіг порушень порядку та 

режиму експлуатації, а зробити висновок про 

помилковість або ж правомірність дій персоналу в такій 

непередбачуваній ситуації неможливо з огляду на 

суперечливість вимог регламенту з експлуатації реактору 

даного типу. Найбільш вдало, на мій погляд, загальну 

картину факторів, що призвели до аварії, окреслив 

академік В.О. Лєгасов: реактори типу РБМК-1000 були 

історично першими, введеними в дію у сфері атомної 

енергетики, коли вимоги й інструкції щодо безпеки були 

ще майже відсутніми, проте з огляду на військове 

походження ядерної технології в цілому персонал АЕС, 

звичний до роботи в ситуації постійних ризиків і 

експериментів, був надзвичайно високо не просто 

кваліфікованим, але й обережним і дисциплінованим. З 

роками негласні вимоги щодо суворості процедур 

обслуговування реакторів пом‟якшилися, оскільки нові 

покоління інженерів, незважаючи на всю свою 

професійну компетенцію, некритично ставилися до 

апаратів, які вони обслуговували, і до систем безпеки при 

їх експлуатації [5]. Мова йде, власне, про те, що для 

запобігання аварій головним виявляється, як це не дивно, 

не компетенція в окремій сфері й не вміння слідувати 

інструкціям (відсутнім або суперечливим), скільки 

загальна культура особистості, в тому числі й культура 

безпеки. 
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Ця теза добре пасує й до концепцій класичної думки 

в галузі філософії освіти, що сьогодні є актуальними як 

ніколи раніше: зокрема, варто згадати ідеї Хосе Ортеги-

і-Гассета, який визначав місію європейського універси-

тету як таку, що полягає у навчанні студента бути 

культурною людиною, надаючи йому або їй не набір 

готових знань, а культуру як життєву систему ідей тієї 

епохи, «el system vital de las ideas en cada tiempo» [10, 

р.322], оскільки лише ця система може бути ґрунтом для 

формування будь-яких професійних компетенцій. Останні, 

взяті самостійно, в ізольованій формі, становлять собою 

відчужену повноту людських якостей, їх розкол на 

окремі, не пов‟язані між собою «одномірності» (Герберт 

Маркузе) людської особистості, демонструючи тим 

самим своєрідну фрагментацію та розпад, і, отже, 

самознищення людини як цілісності. Саме ця логіка була 

і є домінуючою у парадигмі освіти як за доби Модерну, 

так і сьогодні, коли вона передбачає акцентування уваги 

на підготовці все тих самих «професійних компетенцій», 

які мало стосуються загальної культури особистості. І 

тому, на думку іспанського філософа, це можна було б 

визначити як головну проблему системи вищої освіти 

ХХ століття: 

El carácter catastrófico de la situación presente europea 

se debe a que el inglés medio, el francés medio, el alemán 

medio son incultos, no poseen el sistema vital de ideas sobre 

el mundo y el hombre correspondientes al tiempo. Ese 

personaje medio es el nuevo bárbaro, retrasado con 

respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación con 

la terrible actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo 

bárbaro es principalmente el profesional, más sabio que 

nunca, pero más inculto tambiénel ingeniero, el médico, el 

abogado, el científico [10, р.322]. 

Можливо, таке позначення середньостатистичного 

випускника європейського університету XX століття як 

«нового варвара», який володіє всіма навичками, 

необхідними для успішної професійної діяльності, але 

не має загальної культури та світоглядного підґрунтя, 

може здатися деяким перебільшенням. Але мова йде, 

власне, про те, що повнота і сукупність людських 

якостей в особистості проявляється не тільки і не 

стільки в результаті формування її як професійного 

лікаря, психолога, юриста, фізика тощо, а як результат її 

становлення як високоосвіченої, висококультурної 

особистості і громадянина. 

Цей факт вимагає переоцінки ролі філософії та 

гуманітарних наук у вищій школі. Ідея «двох культур», 

яка була досить популярною в середині минулого 

століття, – тобто ідея того, що природознавство становить 

свою власну, особливу культуру, додаткову (або навіть 

протилежну) щодо культури «гуманітарних наук», – ця 

ідея використовується для сприйняття цих двох «різно-

видів» культури як принципово альтернативних. І це 

означає, що вченому, який займається, скажімо, фізикою, 

потрібно вивчати закони Ньютона, але нібито зовсім не 

потрібно вивчати історію Стародавньої Греції, – а отже, 

немає потреби й витрачати час і енергію студента-фізика 

на вивчення дисциплін гуманітарних наук або філософії. 

Однак варто нагадати собі, що всі великі вчені-

природознавці від Ньютона до Ейнштейна здобули саме 

класичну університетську освіту, а виведення гуманітарних 

наук із найновішої програми виховання «професійних 

компетенцій» в будь-якій сфері людської діяльності 

здатне лише обернутися на шкоду тій чи іншій 

діяльності. Як стверджував відомий російський педагог 

Олександр Запесоцький, внаслідок такого виведення 

вища освіта втрачає свою фундаментальну природу, яка 

раніше використовувалася для того, щоби дати 

можливість студентам формувати цілісний і систематич-

ний світогляд, орієнтуючись на основні та узагальнюючі 

теорії: коли фундаментальні поняття виключаються з 

навчальних планів, а професійне навчання відокрем-

люється від набуття моральних орієнтирів, то й 

«університети випускають у доросле життя морально 

нестандартних та соціально безвідповідальних осіб, які 

легко знаходять виправдання будь-яких дій, пов‟язаних з 

отриманням миттєвого прибутку» [3, с.27]. 

Звичайно, неможливо заперечувати важливість 

здобуття випускниками вищих навчальних закладів 

професійних знань і навичок, які є необхідними для 

пошуку роботи після отримання університетського 

ступеня, – але формування в них згаданого інтеграль-

ного світогляду, моральних настанов та всього, що може 

бути включено до поняття вищої освіти та культури, є не 

менш значущим, у тому числі й для суто професійної 

діяльності. Саме філософія, як мистецтво продукування 

смислів, виступає чи не найважливішою запорукою 

успішного формування повномірної особистості 

випускника вищого навчального закладу, здатного 

осмислювати й опрацьовувати нові, незвичні речі та 

явища, – інакше кажучи, мислити творчо та критично. 

Проблема цих останніх аспектів освіти полягає в тому, 

що їх наявність важко перевірити, вони не підлягають 

однозначній оцінці з точки зору їх «якості», а також 

чіткому опису у вигляді контракту при замовленні певних 

«освітніх послуг» – і тому вони першими вилучаються з 

навчальних програм у ході переходу до того, що 

прагматично йменується «орієнтацією на результат», але 

насправді може виступити лише прагненням до тієї ж 

миттєвої вигоди – за рахунок нехтування майбутнім (у 

тому числі й у сенсі факторів, що сприяють екологічній 

катастрофі чи глобальному потеплінню, а також і іншими 

довгостроковими наслідками будь-яких помилкових дій в 

умовах складнісності, подібних до чорнобильської аварії). 

Аби підсумувати все зазначене, можна стверджувати, 

що вирішенням окресленої проблеми визначення стратегій 

розвитку вищої освіти, як такої, що ставить перед собою 

мету формування повномірної людської особистості, 

здатне виступати звернення до концепту людиномірності, 

сформульованого у вітчизняній думці в якості характе-

ристики сучасного типу наукової раціональності [5]. 

Даний концепт містить три аспекти свого розуміння. 
Людиномірність виступає, по-перше, як «людиносумірність» 

в сенсі позначення властивості людини сприймати події 

світу в обрії власного набору смислів і цінностей: статус 

людини як творця смислового образу природного світу є 

вираженням екологічності сучасної науки, як пізнання 

природи в якості близького і сумірного людині предмета 

прикладання вищих людських почуттів, тобто як 

предмета небайдужого ставлення людини. Повномірна 
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людина не зводиться до своєї іпостасі фахівця, як і до 

будь-якої зі своїх сингулярних ідентичностей (у формі 

національній, мовній, родинній, громадянській тощо), а 

потому й володіє широким колом інтересів і ціннісних 

орієнтацій, які уможливлюють далекосяжність питань, які 

вона здатна розглядати. 

По-друге, окремим аспектом людиномірності 

сучасного знання виступає «людиновимірність» як 

установка на включення до статусу суб‟єкта пізнання 

всієї повноти людських якостей; проліферація особис-

тісних ідентичностей та інтересів людини сприяє й 

ефективності її діяльності у будь-якій галузі [9]. Цей 

аспект людиномірності має свій особливий прояв в 

ієрархічному характері функціонування людських 

цінностей в її діяльності: людиновимірність означає, що 

засадничою виступає орієнтація на універсальність 

ідеалів істини та гуманізму на противагу переслі-

дуванню партикулярних інтересів окремих соціальних 

груп, – інакше кажучи, це є й утіленням означеного 

вище принципу мінімізації ризиків і можливої шкоди. 

Визнання людської особистості в якості суб‟єкта 

покладання цінностей становить собою третій аспект 

людиномірності, який характеризує визнання всієї 

повноти відповідальності та суб‟єктності окремої 

особистості. Ідея демократії як реалізації постулату 

суспільно-політичної автономності особистості тут є 

невіддільною від ідеї гуманізму, ідеї загального 

звільнення людини від влади традиції та авторитету, 

виступаючи закономірним наслідком філософського 

заклику, вираженого у відомих словах І. Канта про 

мужність користуватися своїм власним розумом. Як 

відомо, за логікою Просвітництва, такою мужністю має 

бути за визначенням наділена кожна людина без 

винятку, звільняючись у ході свого особистісного 

розвитку й освічення від влади традицій і авторитетів і 

навчаючись замислюватися над справою керування 

собою, своїм життям і життям свого суспільства, не 

прагнучи до відчуження цієї своєї природної здатності 

на користь королів, президентів чи будь-кого іншого. 

Якщо прикладати дану концепцію до сфери освіти, це 

означає орієнтацію вищої освіти на врахування 

індивідуальності кожного студента, визнання в ньому чи 

в ній повноправного суб‟єкта – а не об‟єкта – освітнього 

процесу, – тобто, знову ж таки, виховання й актуалізацію 

передусім особистості як того в людині, що може бути 

лише метою, а не засобом. Подібний підхід корелює й із 

такими фундаментальними настановами сучасного 

суспільного та політичного життя, як децентралізація, 

локалізація й передусім докорінна демократизація. 

Висновки. В якості висновку можна зазначити, що 

сучасна вища освіта має прагнути надати студентам не 

набір знань, і навіть не стільки здатність породжувати 

нові знання, скільки здатність формувати набори 

смислів, які допоможуть нам визначити сферу нашого 

незнання. Такий горизонт незнання і дає можливість не 

просто творчого, а й критичного знання в ситуації 

складності та «складнісності». У цьому виражається ще 

й екологічний момент: я повинен розуміти, що те, що я 

створю, може бути шкідливо для світу в цілому. 

Саме освіта, що орієнтована на людиномірність, 

здатна виступати підґрунтям для формування нової 

культури, формування критичного мислення, формування 

вміння боротися з будь-якими сюрпризами сталого і 

складного майбутнього світу. Оскільки будь-які готові 

моделі поведінки, ефективні за будь-яких обставин, і 

навіть безсумнівні знання та навички, на ефективність 

яких була орієнтована стара система освіти доби 

Модерну, втрачають свій сенс за доби сьогодення, то й 

основною цінністю та ціллю освіти може бути лише 

формування культурної людини, яка володіє значною 

сукупністю смислів, а отже, здатна мати справу з ситуа-

ціями невизначеності та непередбаченості. Саме загаль-

ний рівень розвитку особистості, досягнутий освоєнням 

філософії та гуманітарних дисциплін, служить основою та 

гарантією компетенції людини майже в будь-якій сфері 

життєдіяльності, підґрунтям для отримання будь-яких 

конкретних знань і навичок, здатності засвоювати 

інформацію та перетворювати її на особисті знання. 

В ракурсі окремих методичних рекомендацій це озна-

чає, що навчальні плани та інша методика навчання не 

можуть бути предметом стандартизації, але вимагають 

урахування особливостей кожної особистості студента 

та напряму його навчання. Більш практичне формулю-

вання шляхів застосування особистісного, людино мір-

ного підходу у вищій освіті має становити предмет 

подальших розвідок із зазначеної проблематики. 
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HUMAN DIMENSION OF THE CONTEMPORARY KNOWLEGDE AND THE VALUES  

OF HIGHER EDUCATION 
The article is devoted to the philosophical investigation of axiological problems of higher education of the present day and 

to outlining the basic strategies of its development in the 21
st
 c., related to the task of forming a new type of human personality, 

capable of living and acting under the conditions of complexity and unpredictability of the world. The work substantiates the 

specificity of contemporary knowledge, which consists in the fundamental absence of ready-made formulas and instructions for 

effective imitation; accordingly, the purpose of higher education today is not to provide students with a certain amount of 

knowledge, but to form critical, independent and original thinking in them. It is demonstrated that this formulation of the 

question corresponds to the national Ukrainian traditions of philosophical thought with its inherent humanism and orientation 

on accounting the fullness of the qualities of human personality. The article substantiates that the level of the general culture 

of a person, mastering the ability to think creatively about phenomena and things, in particular the newest and the 

unpredictable, is the key to successful human life in the world of the 21
st
 century and this it should serve as a major value while 

outlining of the development of higher education on the basis of human-dimensional, personal approach. It is the general level 

of personality development, achieved in particular through the studying of philosophy and humanities, that serves as the basis 

and guarantee of human competence in almost every sphere of life, the basis for obtaining any specific knowledge and skills, 

the ability to absorb the information into personal knowledge.  

Key words: higher education; values of education; human-dimensionality; complexity; strategies for the education 

development; Weltanschauung knowledge; generative knowledgey. 
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Постановка проблеми. Сучасне людство, яке наразі 

опинилося в складних умовах трансформацій – 

соціальних, політичних, культурних, ціннісних тощо, – 

постає і перед такою проблемою, як перемішування у 

свідомості людей дійсної реальності і безлічі 

реальностей віртуальних. Це відбувалося і раніше,  

проте сьогодні набуває все більш масового характеру.  

Значною мірою цьому процесові сприяють 

різноманітні містифікації, які майже завжди існували  

у культурі, але з появою нових медіа набули і нових 

форм.  

Тому дослідження цієї проблематики є актуальними, 

зокрема в рамках предмету соціальної філософії, яка 

випрацьовує методи осмислення сутності й форм 

існування соціальної реальності.  

Аналіз досліджень і публікацій дає підстави 

вважати, що одним із ефективних підходів до 

осмислення феномену містифікацій є погляд на них, як 

на складову «театру» життя. 

Взагалі порівняння людського життя із театром, 

театральною виставою є досить поширеним підходом у 

гуманітаристиці. Його формування та застосування у 

різних аспектах простежується в працях Платона (який 

порівнював життя людей із ляльковим театром), 

І. Гофмана [12], Ю. Лотмана [4], Г. Дебора [11], 

Ж. Бодрійяра [2], М. Євреїнова [3], Ж. Липовецького [13], 

Г. Чміль і Н. Корабльової [10], А. Баканурського [1] та 

багатьох інших мислителів, публіцистів, науковців. 

Спроба поєднати подібні підходи та пошуки (а також 

результати деяких авторських досліджень), і в цієї 

єдності розвинути, призвели до формування концепції 

театральності соціокомунікативних проявів культури [8].  

В рамках цієї концепції містифікації – літературні, 

наукові тощо – розглядаються як особливий жанр «театру» 

буття. Схожості наукових містифікацій із театром 

надають таки ознаки, як: 

– використання псевдонімів та вигаданих авторів (що 

нагадує використання масок у деяких видах театру); 

– обов‟язкове їх викриття (що є притаманним 

драматургії п‟єс із сюжетом авантюрного характеру); 

– усвідомлення «публікою» одночасно їх справжності 

та несправжності (як у будь-якій театральній виставі); 

– посилення перформативної складової у наукових 

містифікаціях як форми соціального протесту науков-

ців [7, с.127]. 

Аналіз містифікацій з науковим ухилом показав 

різноманіття форм, яких вони набувають [6]. Серед 

таких форм особливе місце посідає мок‟юмертарі.  

Тому метою даного дослідження є виявлення та 

осмислення соціально-філософських засад виникнення 

та поширення мок‟юментарі як особливого жанру у 

«театрі» життя. 

Методологія дослідження базується на використанні 

комплексу методів соціокультурного аналізу в рамках 

концепції театральності соціокомунікативних проявів 

культури. 

Виклад основного матеріалу. Мок‟юментарі, або 

псевдодокументальний фільм – це відносно новий жанр 

ігрового кіно та телебачення, якому притаманні імітація 

документальності, фальсифікація та містифікація (від 

англ. to mock – підробляти, знущатися, та documentary – 

документальний). Фільми цього жанру за зовнішньою 

формою подачі матеріалу є дуже схожими на 

документальні стрічки, але їх предмет є вигаданим і 

свідомо «замаскованим» під щось справжнє.  

Іноді у такому кіно створюється ілюзія реальності 

того, що відбувається, завдяки участі відомих персон. 

Наприклад, режисер фільму «Операція “Місяць”» 

Кутлуг Атаман для того, щоб довести, що славетні кадри 

висадки американських астронавтів на поверхню Місяця 

зняв у звичайному павільйоні Стенлі Кубрік, залучив 

багато коментаторів і «свідків». Серед них було чимало 

Мета дослідження  виявлення та осмислення соціально-філософських засад виникнення та поширення 

мок’юментарі як особливого жанру у «театрі» життя. Методологія дослідження базується на 

використанні комплексу методів соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності 

соціокомунікативних проявів культури. Аналіз мок’юментарі, як жанру кіномистецтва, що сприяє виходу 

культурного тексту за межі власне тексту  у соціальну реальність, показав, що його можна розглядати 

й як особливий жанр у «театрі» життя. Цей жанр (наряду із рекламою, науковими містифікаціями 

тощо), надаючи різні варіанти інтерпретації дійсності, породжує реальнісну еклектику, яка, в свою 

чергу, формує нову драматургію у «театрі» життя сучасного суспільства, з більш складними 

соціокультурними комунікаціями і відносинами. 

Ключові слова: мок’юментарі, містифікація, розіграш, пародія, культурний текст, театральність 

буття, соціальна реальність. 
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відомих персон, в тому числі – і вдова самого Кубріка, 

яка явно не страждає від нестачі почуття гумору. 

Іноді автори фільмів-мок‟юментарі не залучають 

відомих персон до зйомок, а роблять їх об‟єктами своїх 

«досліджень». Власне, через те, що в якості таких об‟єктів 

обираються історичні персони, даний жанр і розгляда-

ється в контексті науковий містифікацій. Адже тут, як і в 

рекламі [7, с.126], створюється віртуалізована псевдо-

наука – з використанням кінохроніки, «експертами», які 

«фахово» обговорюють певні історичні події, тощо. Так, 

наприклад, було знято наприкінці існування СРСР (у 1991 

році) стрічку «Ленін – це гриб та радіохвиля». Фільм 

засмутив багатьох радянських громадян, які звикли 

довіряти науці та телевізору. 

Згодом до цього жанру перестали ставитись, як до 

«шкідливого мистецтва», а кінороби все більше надиха-

лися та вдосконалювалися. В діло йшло все: ретельно 

копіювалися будь-які кліше, що притаманні докумен-

тальним фільмам, справжня кінохроніка як завгодно 

комбінувалася за сюжетом, іноді й фабрикувалася, відомі 

або вигадані експерти залюбки клеїли дурня на камеру, 

реальні факти змішувалися із брехнею, а камера, що 

трясеться у руках оператора, створювала ефект репортажу. 

Як зауважує Артем Заяць, «все служить одній меті – 

пройняти кмітливого глядача, і якщо не повністю пошити 

його у дурні, то хоча б створити у нього відчуття 

затягування у вигадану реальність» (Сайт “Film.ru”, 

4 червня 2015 р.). 

Основними прийомами смислоутворення у мок‟юмен-

тарі, як у достойного «дитятка» постмодернізму, є 

абсурдизація та деконструкція. 

Стратегії цього жанру базуються на явному або 

прихованому пародіюванні явища, що досліджується, з 

встановленням дистанції «фамільярної близькості» (за 

Бахтіним) [5]. При провокативному пародіюванні, яке є 

характерним для цього жанру, «стирається повсякденно-

онтологічна межа між грою та серйозною справою, 

ліквідується безпечна дистанція між фантазією та 

дійсністю, стає хитко-невизначеним співвідношення між 

серйозним та блефом» [9, с.16]. 

Тобто маємо зробити висновок, такий самий, як і при 

розгляді літературних пародій, – проблема полягає не в 

тому, що постмодернізм породжує таку інтелектуально 

складну «гру» (чому б ні?), а в тому, що глядач (читач, 

слухач) до неї не завжди готовий. Він вже звикає до 

культурно-смислового еклектизму постмодерну, але все 

ще не готовий до, скажімо так, реальністного еклектизму, 

коли змішуються дійсна реальність і віртуальна, утворю-

ючи принципово новий формат соціальної реальності, 

новий текст буття.  

Але деякі дослідники не втрачають оптимізму, 

зокрема. Л. Немченко, яка запевняє: «Мистецтво має 

хист до перевірки на життєздатність минулого, 

сьогодення та майбутнього. Ігрова, імітаційна природа 

мистецтва дає можливість безболісно зняти протиріччя, 

що накопилися, виявити нові, створюючи навколо них 

дискусійне поле. Мок‟юментарі, порушуючи, запитуючи, 

перевертаючи, висміюючи, абсурдуючи, звертається до 

активності публіки, запрошуючи її до співтворчості та 

рефлексії» [5, с.140].  

З цим висновком можна погодитись, але за 

виключенням такої оцінки, як «безболісність знаття 

протиріч». Адже історія виникнення жанру мок‟юментарі 

виявилася більш, ніж болісною. 

І в цьому сенсі даний жанр є, мабуть, найяскравішим 

прикладом того, як культурний текст може виходити за 

межі власне тексту – у реальне життя людей. 

Все почалося з того, що у 1938 році у США на свято 

Хелловін актор та режисер Орсон Уеллс здійснив 

радіопостановку за мотивами роману «Війна світів» свого 

тезка за прізвищем Герберта Уеллса. Радіоконцерт, який 

час від часу переривався «екстреними випусками новин» 

про напад марсіан на американську землю, увійшов в 

історію як приклад масового розіграшу із катастро-

фічними наслідками. Хоча розіграшем, у строгому 

розумінні, це не можна назвати, бо на початку передачі 

було чітко наголошено, що це – радіоспектакль, а сорок 

хвилин потому про це додатково нагадали. Але деякі 

слухачі налаштувалися на хвилю CBS вже після вступу, 

а до нагадування просто не дослухали: відсутність 

рекламних пауз змусила їх подумати, що відбувається 

щось дійсно серйозне. Тому повірили і в «промені 

смерті», і в «токсичний газ», який нібито розпилювали 

прибульці, та в інші «репортажі з місць подій». 

Масштаби цієї події згодом були занадто перебільшені 

пресою, яка гнівно засуджувала «радіофантастів» за 

використання саме новинного формату подачі матеріалу 

та стверджувала, що панікою було охоплено майже 

мільйон легковірних громадян. І хоча деяким дослідникам 

ця цифра здається сумнівною, реально зафіксовані наслід-

ки радіотрансляції теж вражають: рух транспорту на всіх 

виїздах із Нью-Йорку був паралізований через величезні 

пробки, телефонні лінії були перевантажені, дехто 

ховався у підвалах, більш рішучі гуртувалися в озброєні 

загони та бігли до поліції, пропонуючи свою допомогу. 

Дехто й зовсім вирішив, що на США напали німці. 

Коли все з‟ясувалося, радіо надовго втратило, скажімо 

так, «ліцензію» на трансляцію правди: люди були на-

стільки зневірені, що повідомлення про реальний напад 

японців на Перл-Харбор, яке пролунало декілька років 

потому, багатьма було сприйнято, як ще один розіграш. 

Попре це, «Війна світів» у форматі радіоспектаклю 

набула популярності і була відтворена у багатьох 

країнах. В Еквадорі це призвело до реальних людських 

жертв: поліція та пожежники оперативно виїхали на 

боротьбу із «загарбниками», а коли з‟ясувалося, що це 

лише жарт, розлючені мешканці міста розтрощили 

радіостанцію та вбили декількох журналістів. 

Дивно (чи, навпаки, закономірно?), але ці жахливі 

наслідки аж ніяк не завадили подальшому розвитку 

мок‟юментарі не лише на радіо та у кіно, а й на 

телебаченні та в Інтернеті. Зважаючи на те, що все це 

дає доступ до величезної аудиторії, мок‟юментарі слід 

сприймати вже не просто як жанр мистецтва, а як  

соціальне явище. Феномен, який надає містифікації 

нових форм, нових авторів, нових жертв.      

Обов‟язкове викриття подібних містифікацій є 

важливою жанровою вимогою, яка обумовлюється тим, 

що такі жанри, як пародія або мок‟юментарі, мають два 

варіанти сприйняття із відповідними наслідками: 
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1) коли публіка так до кінця і не розпізнає культур-

ний текст як насмішку над іншим текстом (або жанром), 

вірить всьому, що читає або бачить, і щиро переживає 

(тоді це є сигналом про занадто велику довірливість 

аудиторії до медіатора); 

2) коли публіка помічає і сприймає специфічний 

гумор (тоді це свідчить про її досвідченість та здатність 

до критичного мислення). 

Проте чим більш масовою і різноманітною є аудиторія, 

тим меншою залишається ймовірність другого варіанту. 

Тому є ризик, що без викриття текст-пародія, текст-

містифікація не буде прочитаний саме як пародія. 

Прикладом такої ситуації є відома витівка Алана 

Сокала. У 1994 році він написав статтю під назвою 

«Перетинаючи межу: до питання про трансформативну 

герменевтику квантової гравітації» (“Transgressing the 

Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of 

Quantum Gravity”). В цій статті Сокал, обговорюючи деякі 

актуальні проблеми математики та фізики, переносить, в 

суто іронічному ключі, їх напрацювання у сферу культури, 

філософії та політики. В такий спосіб він намагався 

привернути увагу модних академічних коментаторів, які 

піддають сумніву претензії науки на об‟єктивність. 

То була пародія на сучасні міждисциплінарні дослід-

ження. Проте, будучи опублікованою, як серйозна стаття 

(у журналі “Social Text”), вона перетворилася на містифі-

кацію. А завдяки її викриттю, точніше, самовикриттю 

(Сокал її викрив в іншому науковому журналі – “Lingua 

Franca”), вона набула цінності як привід для серйозної 

наукової дискусії. 

Слід зауважити, що такий ефект став можливим саме 

завдяки викриттю, адже публіка була представлена занадто 

великими і дисперсними групами, тому без викриття 

«фокусу» всі зусилля жартівника були б даремними. 

Оскільки ці зусилля були реалізовані у двох форматах – 

як пародія і як містифікація, – то й результат виявився 

подвійним. Щодо містифікації, тобто публікації у 

науковому журналі, висновок зробив сам А. Сокал: 

«Результати мого маленького експерименту демонструють, 

що принаймні серед деяких американських академіків-

лібералів досі панують інтелектуальні лінощі. Редакції 

“Social Text” сподобалась моя стаття, тому що їх сподо-

бався висновок: зміст та методика постмодерністської 

науки забезпечує потужну інтелектуальну підтримку 

прогресивних політичних проектів. Очевидно, редакція не 

вважає важливою необхідність аналізу якості доказів, що 

наводяться, переконливості аргументів, або навіть значу-

щості тих аргументів, з яких витікає висновок» (у журналі 

“Lingua Franca”). 

Якщо навіть наукова містифікація, яку було призна-

чено для досвідченої аудиторії, потребувала викриття та 

пояснень, то що ж казати про інші містифікації, в які 

втягується публіка значно більша та різноманітна, з 

різним рівнем критичного мислення. 

Тому містифікації, які вчасно не викриваються, 

сприяють перемішуванню у свідомості людей дійсності 

й вигадок, справжнього і несправжнього.  

Втім, чим більше у сучасній культурі створюється 

різних фейків, симулякрів, ілюзій, пранків тощо, тим 

важче стає людям орієнтуватись в ситуації навіть і при їх 

викритті. І це додатково посилює психологічний 

дискомфорт в умовах соціального хаосу. Велика 

постмодерністська «гра» стає все більш складною, і це – 

черговий виклик серед багатьох інших, які людство само 

для себе створює. 

Висновок. Мок‟юментарі, як жанр кіномистецтва, 

що сприяє виходу культурного тексту за межі власне 

тексту – у соціальну реальність, можна розглядати й як 

особливий жанр у «театрі» життя. Цей жанр (наряду із 

рекламою, науковими містифікаціями тощо), надаючи 

різні варіанти інтерпретації дійсності, породжує реаль-

нісну еклектику (чи еклектичну реальність?), яка, в свою 

чергу, формує нову драматургію у «театрі» життя 

сучасного суспільства, з більш складними соціокультур-

ними комунікаціями і відносинами.  
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MOCKUMENTARY AS A SPECIAL GENRE OF MYSTIFICATION IN THE “THEATER” OF LIFE:  

SOCIO-PHILOSOPHICAL REFLECTION 

The purpose of the study is to identify and comprehend the socio-philosophical foundations of the emergence and 

dissemination of mockumentary as a special genre in the “theater” of life. The research methodology is based on the use of a 

set of methods of sociocultural analysis in the framework of the concept of theatricality of socio-communicative manifestation 

of culture. The analysis of mockumentary, as a genre of cinema, which contributes to the exit of a cultural text beyond the 

limits of the text itself – into social reality, showed that it can also be considered as a special genre in the “theater” of life. 

This genre (along with advertising, scientific hoaxes, etc.) provides different interpretations of reality. This gives rise to a real 

eclecticism (or an eclectic reality), which forms a new drama in the “theater” of the life of modern society, with more complex 

sociocultural communications and relationships. 

Key words: mockumentary, mystification, hoax, parody, cultural text, theatricality of being, social reality.   
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    Постановка проблеми. Хоча заголовок згідно англо-
американської публіцистичної традиції мало що означає, 
окрім привернення уваги читача, ми обґрунтуємо 
доцільність саме цієї назви статті, використовуючи 
постмодерністську лінію сучасної літератури. Адже ми з 
вами живемо, зауважив американський колумніст Віктор 
Дєвіс Хансон – автор книг щодо військових перемог на 
базі більш високих культур, у «елітному, прогресив-
ному, постмодерністському світі», де глибока філософія 
прихована у художніх формах, а філософські трактати 
нагадують романи [1]. 

Лауреат нобелівської премії Чеслав Мілош також 
полюбляв звертатись до «метафізичних поетів» [2,17], а 
от аргентинський письменник-філософ Х.-Л. Борхес у 
оповіданні «Садок із стежками, які розходяться» пише 
щодо варіативності шляхів рішення екзистенційних 
проблем, ті складають мереживо, то сходячись, то розі-
ходячись. На відміну від символу «хвиль» Х. Тоффлера, 
символічні стежки, переплітаючись, ведуть до централь-
ного пункту оповідання – повідомлення про зрив наступу 
англійських військ(сюжет пов'язаний із одним із цен-
тральних бойовищ Першої світової війни) [3, с.208-219]. 

Повертаючись до наших днів, аналітик триваючої вже 
більше 1000 діб війни на півдні Ємену з «Аль Джазіри» 
вживає обраний нами термін «розхожі стратегії» щодо 
зусиль Саудівської Аравії та їх тимчасових союзників 
перемогти повстанців хуті. У першому та другому 
випадку йдеться про не альтернативні варіанти, а про такі 
стратегії, що переплітаються у загальній справі подолати 
жахів війни у класичному її модусі, де людина є 
«найдешевша зброя». 

Мета статті. Головним завданням, поставленим 
автором у статті, було компаративний аналіз поширених у 
наукових дослідженнях сьогодення відвернення екзис-
тенційних загроз війни «розхожих» парадигм: перемож-
них стратегій Сунь та У Цзи [4] із футурологічними 
опусами Х. та Є. Тоффлерів (War and Anti-War: Survival at 
the Dawn of the 21st Century), де думка та пропозиції 
авторів коливається у діапазоні від відвернення 
(заборони) війни «третьої хвилі» до сценаріїв виграшу 

космічних, кібернетичних, психологічних війн [5]. 
Ступінь розробки теми. У соціально-філософській 

літературі поставлена проблема практично не знайшла 
висвітлення, за виключенням доробку Л.М. Будагянц, 
М.В. Цюрупи [11], В. А.Мандрагелі та деяких зарубіжних 
авторів. Замість пошуку філософських підвалин концепції 
«стратегії не прямих дій» та метафізики боротьби 
переважає воєнно-стратегічний вимір ідей Сунь Цзи із 
намаганням встановити плідний зв'язок із бізнесовими 
планами як певний тренд управлінських технологій. У 
сучасного освіченого управлінця чи власника бізнесу на 
Сході можна почути афоризми Сунь Цзи, У Цзи чи 
надписи (каліграфії), інспірованими удатними військо-
вими стратегами [6, с.60]. 

Більше уваги українськими авторами та зарубіжними 
колегами приділено сумісній роботі Є. та Х. Тоффлерів 
«Війна та анти війна» (скор. назва), концепт якої випливає 
з попередньої теорії «хвиль історично-цивілізаційного 
процесу» та «хвилює» читача футурологічними сцена-
ріями катастрофічних наслідків сучасної війни, яка вже, 
начебто, йде. Вже «йде війна кошмарна…» залякують 
читача Тоффлери, хоча слушними є дорікання нашим 
західним союзникам стосовно недостатніх витрат на 
оборону (менше 2% у переважній більшості членів 
НАТО), а ЗМІ, вказується у творі «Природа війни», 
формують світосприйняття так, що думки про реальну 
війну людина відсуває у віддалений кут свідомості, уяви 
про свою участь у ній не потрібні [7, c.9]. 

Актуальність теми підсилена тими методологічними 
обставинами, що компаративний метод (підхід) до 
доробку мислителів Сходу і Заходу даної проблематиці 
навіть не поставав як теоретична проблема, бо 
вважається, що це різні парадигми воєнно-теоретичного 
та й філософського мислення. Від Р. Кіплінга йде та 
продовжується сентенція: «Схід є Схід, Захід є Захід…» 

Китайські теоретики війни Сунь Цзи, У Цзи та інші 
намагались заперечити класичні підходи до війни як 
запеклої збройної боротьби без компромісів та 
варіативності, вказуючи на мистецтво уникати їх, тоді як 
американці мислителі ще з часів воєн за незалежність 

Стаття присвячена компаративному соціально-філософському аналізові двох різних (розхожих) 

стратегій подолання екзистенційних загроз людству, які неодмінно випливають із наслідків «класичних війн», 

розрахованих на перемогу розгромом противника, де людина – «найдешевша зброя». Китайський мудрець 

Сунь Цзи наголошує на дотриманні даоських настанов слідувати шляхом дао і «завоювати противника без 

війни», тоді як у Х. та Є Тоффлерів апокаліптичні сценарії «космічних війн» третьої хвилі підштовхують 

людство до прийняття концепції «анти війни» з одночасними варіантами перемоги на технологічному 

ґрунті.  

Ключові слова: політичні і воєнні стратегії, філософія війни та миру, стратегія «не прямих дій», війна 

та анти війна. 
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США, висвітлених Г. Зінном у «Народній історії США» 
(скорочена назва), показували її згубні наслідки для 
націй, народностей, спільноти у цілому та намагались 
сформулювати основи концепту «анти-війни»[8]. 

Отже одним із завдань статті є намагання заповнити 
прогалину у сфері компаративного аналізу різних 
підходів, стратегій «подолання» війни створених на 
певних філософських платформах, яка у своїх класичних 
формах активного протиборства збройних сил держав 
дійсно стає все більш небезпечною екзистенційною 
загрозою всьому людству. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки твір Сунь 
Цзи є один з найдавніших в письменній історії людства 
та ще й доволі загадкового смислу (можливо, нагадує 
характеристику надану «Дао до цзин» Лі Ера), то існує 
не менше одинадцяти лише класичних коментарів і 
тлумачень основних ідей, серед яких філософсько-
поетичні (автор Ду Му), військово-теоретичні (твір Цао 
Цао) та навіть бізнесово-стратегічні, – пише перекладач 
першого в Україні видання українською мовою «Трактату 
про військове мистецтво» П. Шеремета. 

Тільки англійських перекладів налічується більше 50. 
До останніх, скоріш за все поза наукових публікацій, ми 
відносимо видання Гейні Дж. «Мистецтво війни в 
ілюстраціях» (2019), з вкрай спрощеним, проте оригінально 
ілюстрованим підходом до розуміння глибоких стратегіч-
них та воєнно-філософських ідей китайського мисли- 
теля [9]. 

Спочатку звернемось до життєвої долі та  набутого 
досвіду авторів. Значущість життєвого досвіду мислителя 
складає один із чинників його творчого канону, недарма 
згадують про бойову юність німецького лауреата 
Нобелівської премії Є. Юнгера, автора «У сталевих 
грозах», участь у Кримській кампанії Льва Толстого, 
творця «Війни та миру», іспанського письменника 
Мігеля Делібеса, який спочатку воював на боці генерала 
Франко, але «дезертирував з перемоги» та став критиком 
мілітаризму та багатьох інших. 

Китайський воєнний мислитель Сунь Цзи жив у 
царстві Ці в 514–496 р. до Р.Х., був воєначальником і 
вважається одним з найбільш глибоких воєнних 
теоретиків Далекого Сходу. Робота "Про військове 
мистецтво" продовжує знаходитись у центрі уваги не 
тільки мислителів Китаю, але й дослідників всього світу. 
Дехто із західних теоретиків називає його «китайським 
Клаузевіцем», що є явним перебільшенням [10, с.28]. 

В літературі радянських часів вчення Сунь Цзи було 
стисло висвітлене у «Радянській воєнній енциклопедії» 
(М., 1979.-Т.7.), на основі перекладу його твору знаме-
нитим сходознавцем академіком М.І.Конрадом (М., 1955). 

У тлумаченні твору ми спирались на згадані 
дослідження, залучаючи роботи китайського автора, 
доктора Жу Вень-Ци, китаєзнавця Ф. Алексєєва, спогади 
про перекладацьку роботу академіка М.Конрада, власне 
прочитання твору Сунь Цзи «Про військове мистецтво» у 
двох різних перекладах російською та українською 
мовами, коментарі до робіт мудреця в мережі «Інтернет». 

Сунь У одним з перших намагався знайти відповідь 
на фундаментальні питання на воєнно-політичному та 
філософському рівнях: сутність війни та її зв‟язок з 
політикою держави, підстави для класифікації війн, 
стратегії ведення збройної та не збройної боротьби, 

гуманітарні аспекти діяльності керівника. Мав неабиякий 
військовий особистий досвід – згідно одного з трактів  
IV століття «це була людина, яка мала 30 тисяч війська 
та ніхто не міг протистояти йому». Він не догодив 
імператору, мислителю відрубали ноги, служити у 
війську більше не міг, натомість колишній воєначальник 
заглибився у спогади про минулі події, у роздуми про 
війну та мир. 

Дослідники духовної традиції Китаю вважають, що 
майже у кожного з видатних китайських мислителів в 
житті було нещастя, що перетворювалось у джерело 
творчої наснаги. Так склалось, що і знаменитий 
сходознавець академік М. Конрад, який перекладав 
воєнні твори Сунь-Цзи та У Цзи, також мав кривдне 
джерело «наснаги», був несправедливо звинувачений 
радянськими службами у схильності до далекосхідної 
культури та робив нові переклади у засланні, на 
каторжних роботах у Сибіру. 

До твору Сунь Цзи слід ставитись з розумінням, що 
він створений за певних умов заради конкретних цілей 
навчання політичних та військових керівників правлячої 
династії. Вони мають специфічну форму стратагем, 
поєднують воєнну теорію, філософську думку, жанр 
категоричних висловлювань – настанов, літературний 
віршований стиль зовнішнього представлення своїх 
думок читачеві [11]. 

Філософсько-методологічними засадами книги Сунь 
Цзи може вважатись даосизм та елементи конфуціанства: 
недарма він неодноразово вказує щодо необхідності 
знайти правильний шлях перемоги «дао». Зокрема, 
пише: «Знаєш Дао – ти не переможний..» Для перемоги 
потрібне більше знання, ніж сила: «Якщо знаєш дао і 
самого себе, воюй хоч сто разів – ти непереможний, 
знаєш себе, не знаєш дао – раз виграєш, раз програєш, не 
знаєш ні першого, ані другого – кожен раз будеш 
терпіти поразку» [4, с.45]. 

Не зацікавлений у розробці військової стратегії задля 
тимчасової перемоги, яка може перетворитись у «Піррову 
перемогу», хоча цар Пірр вважається воєначальником 
рівня Ганнібала, Сунь-Цзи закликав до перемоги остаточ-
ної, щоб «отримати моральну перемогу над противником». 
Війна, за визначенням китайського мислителя, це найваж-
ливіша державна справа, для пересічних людей це питан-
ня власного життя і смерті, а для нації це продовження 
державного існування або її загибелі [4, с.13]. 

У контексті воєнно-політичних та стратегічних підходів 
відзначимо, що в роздумах Сунь Цзи виходив з принципу 
панівної ролі політики по відношенню до війни, 
зверхності політичного керівництва над військовим, 
примату військового мистецтва над практиками. 
Розуміння динамічного взаємозв‟язку політики та війни 
було основою класифікації війн. Він вказував на три 
можливі форми війни, дві з них – політичні. Найкраща 
форма війни – не застосовувати збройної сили, а 
використовуючи всі інші засоби, в основному несилові 
фактори тиску, змусити противника відмовитися від своїх 
цілей, зробити його більш податливим, тобто підкорити 
чужу армію, не воюючи. 

Він стверджував, що видатний полководець може 
бути в змозі перемогти ворога, не застосовуючи збройну 
силу, взяти вороже місто без осади, покорити всю 
чужоземну державу без пролиття крові. Незвичним для 
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нас є його ствердження, що якщо вбивати противника, 
то необхідно «найгірших», що може бути позначено як 
«негативний гуманізм» у контексті сформованої Т. Адорно 
«негативної діалектики». 

Мислитель перебільшував можливості політики, не 
відрізняв політичні форми боротьби з ворогом від 
військових дій, недооцінював неперевершену силу 
(потужність армій, специфічне озброєння) збройних 
засобів. Але вони особливо значущі сьогодні, на цьому й 
роблять наголос подружжя Тоффлерів. Формула 
«підкорити військо без бою – вершина військового 
мистецтва» увійшла не тільки у воєнні, а й у філософські 
трактати та бізнесові настанови. 

Третя, найгірша і найризикованіша форма (перева-
жання збройної боротьби політикою) війни вимагала 
самого рішучого застосування збройних сил. Найгіршою 
формою боротьби була у тому сенсі, що в ній ніхто не 
може бути цілком впевненим у своїй перемозі. 

Доктор Жу звертав увагу дослідників на гуманітарні 
аспекти міркувань Сунь Цзи, на певні запроваджені їм 
гуманітарні правила збройної боротьби [12]. Звернення до 
гуманітарних настанов військам завжди означає визнання 
важливості соціального аспекту перед суто військовим, 
яке переважно має руйнівний характер. Гуманітарний 
аспект воєнної справи сильний тим, що демонструє 
тимчасовість і вимушеність збройного насильства, тоді як 
людинолюбство є інваріантом людських відносин. Сунь-
Цзи сформулював просякнуті ідеями гуманності вимоги 
до військового начальника: проявляти здоровий глузд і 
утримуватись від застосування сили, якщо немає в цьому 
крайньої потреби, проявляти добросердечність, сміливість 
та порядність. 

Підсумовуючи теоретичний внесок у створення 
концепцій чи стратегії  «непрямих дій» Сунь-Біна можна 
стверджувати, що збройного насильства у війні слід по 
можливості уникати, а своєї мети керівникові слід 
досягати шляхом не стандартного тиску, очікування 
його промахів, використанням політичних важелів: 
залякуванням, роз'єднанням ворогів, переманюванням 
його союзників на свій бік; що не можна використо-
вувати кожен раз ті ж самі форми організації військ та 
способи бойових дій, бо противник у подальшому буде 
розуміти твої плани, тому у кожному бойовищі доктрина 
повинна приймати нову форму, як вода кожен раз 
набуває нової форми. Натомість у Тоффлерів «доктрина 
Третьої світової війни» начебто вже сформована. 

Отже, просякненні елементами стихійно-діалектич-
ного мислення із значним впливом даоських принципів 
та традиційних Стратегем, ідеї Сунь-Цзи у системати-
зованому вигляді подавали достатні настанови для того 
щоб мінімалізувати руйнівний характер війни, яка 
ведеться згідно із повеліннями Неба, на основі знання 
Дао, але уникнути її не можливо. У цьому пункті він 
схожий з тезою Геракліта що «війна та мир цар та батько 
усьому» [13, с.84]. 

Його стратегія «не прямих дій» передбачала новий 
модус війни, як «гібридна», де зрощені мирні та воєнні 
засоби такого потужного силового тиску, що противник 
зрештою зазнає поразки. Вона дає більш надійний 
результат, ніж класична, розгорнута війна. Стратегія 
може бути застосована у бізнесових сферах, на 
політичній арені, де боротьба та конфлікти є суттєвими 

моментами. Чинником перемоги, а книга написана з 
метою навчати перемагати, є знання рівня мудрості, 
згідно давньокитайської парадигми діалектичного 
мислення, де мудрець не цурається «простоти». Як 
потрібно прикинутись недолугим, слід роботи це, хоча 
люди не полюблять таких, вказував воєначальник… 

Серед футурологічних побудов нового характеру та 
класифікації війн, які отримали перше відповідне 
трактування у Сунь Цзи, виділяється робота Е. Тоффлера, 
яка продовжує його методологічні засади історіософії 
(War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st 
Century, в соавторстве с Х. Тоффлер), рос. пер. Война и 
антивойна. Что такое война и как с ней бороться. Как 
выжить на рассвете XXI века (2005). 

Спочатку дамо загальну характеристику-огляд 
положень книги у контексті пролонгації поглядів 
американського мислителя, які у футурологічному плані 
пройшли від характеристик історичних хвиль 
цивілізацій у суспільствах до війни та воєнної теорії. 

За жанром твір може визнаний як публіцистичний, 
футурологічний з широкою панорамою огляду історії 
людства включено із апокаліптикою людства та всього  
спектру екзистенційних загроз. Автору не бракує 
культурологічних знань рівня сучасної енциклопедії, а 
деякі моменти (арабсько-ізраїльська війна 1967 р., війни 
Перської затоки з 1991 р.) мають евристичний потенціал. 

Відчуваючи недостатню обізнаність з військовою 
справою та не певну методологічну базу автори 
попервах намагаються підкреслити важливість науко-
вого підходу до війну, акцентують увагу на інтерв‟ю з 
військовим спеціалістом генералом Доном Мореллі, 
полковником Старром, які повідомляли, що група 
генералів читає його попередню книгу «Третя хвиля». 
Вони згідні із китайським мислителем, що війна занадто 
серйозна річ, щоб нею займались неуки, намагаються, 
враховуючи відсутність військового досвіду, спиратись 
на значний пласт історично – емпіричних даних. Однак 
сумнівним є ствердження автора, що теорія нової війни 
має бути сформульована у тих самих термінах «третьої 
хвилі» – воєнної доктрини суспільства Третьої хвилі. 

Кому адресована книга не зрозуміло – сміливо 
критикуються віджилі підходи до «вивчення минулої 
війни», натомість, мов, слід готуватись до принципово 
нових війн, тому, іронічно зауважимо, відсталі погляди 
сьогодні мають уряди, військові керівники, розробники 
старих доктрин, тобто, майже всі, залучені до сфери 
безпеки. Хоча американські аналітики відмічають, що у 
суперництві США та КНР останні з 1979 року не мають 
досвіду ведення («старих») бойовищ. А вимога «нового 
мислення» не нова, ще у 1985 р. Михайло Горбачов 
справедливо наголосив на «новому політичному 
мисленні», адже арсенали ядерної зброї та потенціал 
ворожнечі світових держав поставили людство на межу 
ядерної катастрофи. 

Тоффлери побіжно згадують стратагему Сунь-Цзи, 
зауваження К. Клаузевіца, мрії Леонардо до Вінчі тощо. 
Однак це зроблено у відриві від контексту: заслуга К. 
Клаузевіца у тому, що він підійшов до війни абстрактно, 
на рівні філософської рефлексії, тому у книзі «Про 
війну» відсутні розбори кампаній. Недарма Карл фон 
Клаузевіц у вступних главах пише, що він не може 
надати «важке» державно-правове визначення, а якщо 
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замислимо охопити всю безкінечну множину окремих 
протиборств, з яких складається війна, то до неї слід 
підходити з абстрактної точки зору [14, с.36]. 

Теза «перемагати у війні розумовою силою» 
заслуговує не тільки на визнання з аналогією  
ствердження Сунь Цзи, але й на розуміння нового 
фактора сили: інтелект людства (природний) разом із 
створеним ним штучним інтелектом суттєво змінюють 
баланс сил, бо настає ера «технологічно вишуканих війн». 

З іншого боку, якщо Ліддел Гарт проаналізував 
перебіг війн впродовж майже 2500 тисяч років, а у творі 
Клаузевіца «Про війну» був узагальнений досвід 
десятків наполеонівських війн, то Е. та Х. Тоффлери 
аналізують обмежений досвід армій США та західних 
союзників на Близькому Сході ще й вибірково. 

Емпірична база для висновків щодо всеохоплюючого 
впливу війни на життя суспільства доволі велика, але, як 
вказують автори відгуків-рецензій у мережі «Інтернет», 
книга разом з тим перевантажена зайвими фактами з 
різних вибіркових сторін світової історії. 

Методологічною базою їх теорії є наголос на 
хвилеподібний характер всесвітньої історії, обумовлений 
розвитком техніки та інформації. Звідси переоцінка 
технічної сторони сучасної війни, так званий 
«технократичний» підхід до цього складного соціально-
політичного явища. Це не піонерський підхід: перші 
аналогії процесів виробництва і війн знаходимо у 
Лукреція Кара в творі «Про природу». До заслуги 
авторів зауважимо, що ними було передбачено 
використання роботизованих систем на полях бойовищ: 
дронів, кіберзброї, інформаційних вторгнень у 
громадську думку «фабриками тролів», космічних 
систем тощо, які почати активно використовуватись з 
вже після написання книги приблизно з 2010 р. 

Автори проаналізували вплив як першої, другої так і 
третьої хвилі суспільного розвитку на економіку, бізнес, 
господарство, культуру, війни. Війни першої хвилі відпо-
відали образу життя сільськогосподарчих суспільств, 
проводились на примітивному техно-логічному рівні, 
нехитрою зброю без ніякого інформаційного супровод-
ження. Щось подібне змальовано у п‟єсі Ж.-П. Сартра, де 
гонець від головнокомандувача доповідає імператору: 
«Ми перемогли, дозвольте у подробицях», але імператору 
не подобаються подробиці, якими, за іронією долі, 
сьогодні живляться маси з повідомлень ЗМІ. 

Війни другої хвилі здійснюються промисловими 
суспільствами (спільнотами) з достатнім технологічним 
рівнем зброї, автоматична зброя та зброя масового 
знищення зможуть виводити з ладу тисячі вояків та 
мільйони цивільних осіб, масові регулярні армії здатні 
проводити масштабні тривалі військові операції, а 
суспільства втрачають значні матеріальні ресурси. За 
Марксом, у війні народи начебто кидають національне 
багатство у воду. 

Війни третьої хвилі ведуться постіндустріальними, 
інформаційними, багатонаціональними суспільствами. 
Стає звичайним широке використання космічної, 
інформаційної, психологічної зброї. Але Тоффлерів не 
цікавлять істинні причини війн. Їх походження штучно 
підганяється під висновки із розробленою раніше 
«теорію хвиль», війни сучасності з переходом до війн 

майбутнього пояснюються наслідками «третьої хвилі» 
демасифікації. 

Задля пояснення не класичних війн використано 
поняття «національних» та «субнаціональних» збройних 
конфліктів, зрештою ядерна війни може охопити 
руйнівним впливом все людство. Автори йдуть далі – за 
аналогією із застереженням американського письменника 
Роберта Шеклі (до речі, він декілька років тому відвідував 
Київ) щодо появи «абсолютної зброї» стверджують щодо 
фантастичних сценаріїв згубно інформаційно-психо-
логічного смертоносного впливу на тисячі людей. Отже, 
ще раз доведено в принципі зрозумілу здавна ідею 
згубності війни. Проте ще Лао Цзи стверджував щодо 
занепаду суспільної моралі, яке пов'язував із війнами: 
«Військо – це знаряддя нещастя, тому шляхетний володар 
не прагне до війни». «Вславляти себе перемогою – 
означає радіти вбивству людей», записано його учнями у 
«Дао де Цзин» [15, с.54]. 

Але рефреном книги є опис, а не аналіз загроз, 
особливо впадають в очі неточності, зазвичай їх 
припускають літератори: Микита Хрущов названий 
«гладеньким диктатором», хоча до заслуг останнього 
справедливо відносять розвінчування диктатури Сталіна, 
що «армії рвуться відповідати викликам», «дії 
«миротворців застаріли», тоді як їм насправді бракує 
концептуальних засад діяльності, вказував колишній 
Генеральний секретар Бутрос Бутрос Галі. Не надають 
книзі науковості розлогий опис інтерв‟ю у Москві із 
скандально відомим шпигуном, наймолодшим генералом 
КДБ О. Калугіним (агент «Ларк»), побоювання початку 
ядерної катастрофи від «озвірілих відставних генералів 
СРСР» тощо. 

Але головний вразливий тезис є: «боротьба з війною 
має вестись так само, як ведеться війна». Примітивно 
діалектична теза «війна веде боротьбу з війною» нагадує 
софізм американського генерала, підданий критиці 
Д. Єйзенхауєром, не розрізняє принципово різні, хоча й 
пов‟язані нерозривно стани суспільства – війну та мир. 

Ми не можемо прийняти термін «анти-війна», адже 
мир та війна є взаємопов‟язаними станами суспільства 
(майже повторюючи Геракліта). Їх поєднані проведенням 
політики мирними, напів воєнними, не прикрито 
воєнними засобами для досягнення мети панівних 
політичних сил. У цьому сенсі правий Єманюєль 
Левінас, що «політика – це війна, яка заради перемоги 
ведеться будь-якими засобами». 

Більш вдалим для характеристики сучасної опозиції 
«війна-мир» є термін «суспільство без війни» 
американського теоретика Чарлза Москоса [16]. У 
практично-політичному сенсі важливо всім нам в епоху 
«озброєного миру» не переступати «тонку червону 
лінію» початку війни, ставлення до якої має бути 
максимально науково-відповідальним. 

Насамкінець вкажемо, що головна мета стратегій із 
«метафізичними розмислами»  –  надати теоретичні 
настанови (інструкції) щодо практик, справедливо 
вважає професор С. Шааб [17, с.8]. У цьому відношенні 
філософія Сунь Цзи «здійснена» його переможною 
стратегією, тоді як публіцистика Тоффлерів зашилась на 
рівні напівфантастичних, не веріфікованих припущень, а 
отже, чекає на реалізацію у воєнній доктрині нової війни. 
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Висновки. Таким чином, компаративний аналіз 
творів Сунь Цзи та Тоффлерів важливий тим, що 
запропоновані різні стратегії уникнення руйнації 
людської спільноти війнами. Перший і другі єдині у 
розумінні того, що війни – це питання життя та смерті, 
уряди мають перш за все формувати нове мислення 
політиків, урядовців, військових керівників. Але якщо 
Сунь Цзи виходить з закономірної необхідності війн 
(війни ведуться за законами Неба і Дао), то подружжя 
Тоффлерів покладаються на «сучасне просвітництво», на 
створення суспільства анти-війни, яке начебто унемож-
ливить це «серйозне повторення історії» (Г. Гегель). 

Ми стоїмо на позиції, що на зламі століть, як і на 
початку XX століття, зазвичай з‟являється низка 
апокаліптичних публіцистичних джерел, які «більше 
дивують красою, ніж істинністю» (І. Бліох). Очевидно 
потрібна не тільки «реал політик», але й «реал теорії». 
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DIFFERENCIZ STRATEGIES OF OVERCOMING OF HORRORS OF «CLASSIC WARS» OF SUN CZI  

AND E. TOFFLER (SOCIALPHILOSOPHICAL REFLECTION) 

The article is devoted the comparative philosophical analysis of two different (in the everyday use) strategies of 

overcoming of existential threats humanity, which certainly swim out from the consequences of «classic wars», counted on 

victory the defeat of opponent, where a man is the «cheapest weapon». Chines sage marks the observance of the daos settings 

to «conquer an opponent without war», while the apocalyptic scenarios of «technological wars» push slightly humanity to 

acceptance of conception «war anti» with the simultaneous variants of victory on technological soil. 
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           Постановка проблеми. Екуменічні ініціативи 

різних частин християнства, започатковані наприкінці 

XIX й активізовані на початку ХХ століття, залишаються 

наболілою проблемою сьогодення. Відновлення єдності є 

викликом для всіх християн у сучасному секуляризова-

ному світі, коли поділ стає каменем спотикання на шляху 

до розуміння та сприйняття християнства як релігії, коли 

стрімко поширюється загальне релігійне збайдужіння, а 

всередині християнських спільнот панує відчуження 

вірних від живої, дієвої участі в християнському й 

церковному житті. 

Мета роботи полягає в з‟ясуванні місця та ролі Греко-

Католицької Церкви в екуменічному діалозі сучасної 

України. 

Виклад основного матеріалу. Питання екуменізму та 

його проблематика у світовій практиці не так широко 

опрацьовані й розвинені, як інші галузі людських 

взаємовідносин, тож слід чітко встановити й визначити 

зміст основних термінів цієї сфери. Ключовими тут є, в 

першу чергу, два: «екуменізм» та «екуменічний рух», які, 

нажаль, неоднозначно трактують і не завжди послідовно 

застосовують. Спочатку обидва згадані поняття були 

тотожними, означали одне й те саме, тобто прагнення та 

дії, спрямовані на осягнення єдності християн [7, с.46]. 

Однак з огляду на розвиток екуменізму й сучасний його 

стан, вони вже не тотожні, а кожен має своє значення й 

відповідний аспект. 

Дослідження релігієзнавців і богословів засвідчують 

необхідність розрізняти екуменізм та екуменічний рух. 

Здебільшого в літературі йдеться про екуменічний рух, 

ніж про екуменізм як такий, тому саме першому 

присвячено найбільше уваги. В існуючих працях про 

екуменізм ці терміни (екуменізм, екуменічний рух) 

найчастіше використовують як взаємозамінні. Однак, як 

слушно зауважив О. Кисельов
1
, слід ці поняття розрізняти, 

що він і намагався зробити у своїй монографії [6, с.8-15]. 

На цій підставі маємо зазначити, що під поняттям 

«екуменізм» слід розуміти доктрину, теоретичну базу, 

концепцію, учення, про єдність і дії, спрямовані на 

осягнення єдності між християнами. Натомість під 

поняттям «екуменічний рух» слід розуміти практичні дії, 

діяльність, заходи, зустрічі тощо, спрямовані на 

осягнення єдності між християнами. Найбільше уваги 

серед існуючих суб‟єктів і прихильників об‟єднавчих 

зусиль приділено саме останньому – екуменічному руху. 

Цей термін найчастіше використовують, звертаючись до 

проблеми поділу християнської Церкви, його найчастіше 

згадують і застосовують, обговорюючи або досліджуючи 

тему єдності християн [10, с.136], а останнім часом не 

лише щодо їх, а й щодо єдності в середовищах тих, хто 

сповідує різні релігії. 

Українська Греко-Католицька Церква задовго до 

перших офіційних католицьких ініціатив Римських 

Архієреїв започаткувала екуменічні ініціативи і зоргані-

зувала працю в цьому напрямку в європейському 

масштабі. Основоположником такого напряму діяльності 

став митрополит Андрей Шептицький. Хоча тогочасна 

доктрина й офіційна позиція Риму була негативною, йому 

вдалось отримати мовчазну згоду Апостольської Столиці 

в діях спрямованих на відновлення єдності. 

Саме УГКЦ, як, мабуть, жодна інша Церква, не 

відчувала стільки болю, проблем і нерозуміння в справі 
екуменізму, адже у свій час здійснила крок до повноти 

                                                         
1 Кисельов Олег Сергійович – український релігієзнавець, 
дослідник сфери екуменізму. Основніпраці даного напрямку: 

Екуменічні тенденції у відносинах християнських спільнот // 

Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України, 

Київ 2009, с. 62-71. Феномен екуменізму в сучасному 
християнстві, Київ 2009. 

У статті розглянуто сучасні екуменічні ініціативи Української Греко-Католицької Церкви, зокрема її 

ієрархів. Висвітлюється історичну важливу роль початку такого процесу завдяки старанням праведного 

Митрополита Андрея Шептицького та духовенства яке започаткувало екуменічний богословський діалог 

з Константинопольською патріархією у США на початку 1990-х років під назвою «Київська студійна 

група». Автор здійснив аналіз екуменічних процесів новітніми очільниками УГКЦ, зокрема Патріархом 

Любомиром Гузаром, який брав активну участь у міжнародних екуменічних з’їздах, як приклад у 2007 

році в конференції руху «Orientale Lumen» та Патріархом Святославом, який передусім наполягає на 

необхідності практичного екуменізму, побудованого на діалозі та спільному пошуку правди і 

справедливості. Екуменічна концепція УГКЦ в цілому окреслює основоположні принци, які ґрунтуються 

на розумінні того, що сучасний стан розділення християнства є «хворобою», оздоровитися від якої 

можливо лише завдяки Божій любові та благодаті Святого Духа. 

Ключові слова: екуменізм, екуменічний рух, Церква, УГКЦ, католицько-православний діалог, 

екуменічна концепція, християнська єдність. 
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єдності зі Вселенською Церквою і водночас стала 

каменем спотикання для християнського Сходу через так 
званий уніатизм. Прагнення єдності Київська Церква 
висловлювала ще задовго до самої Унії, оскільки 
київський митрополит Ізидор ще на Флорентійському 

Соборі 1439 року підтримав ініціативу повної єдності з 
Католицькою Церквою. У цій і пізніших діях Українська 
Церква започаткувала свій пошук єдності, який мав би 

виражатись у відмінності та взаємній пошані [5, с.49]. 
Тому пізніший Глава цієї Церкви, митрополит Андрей 
Шептицький, докладав усіх зусиль, старань і 

можливостей, щоб стати в Європі особою-символом 
єднання. Конкретні його дії в цьому напрямі не може 
заперечити жоден дослідник екуменізму. Шептицький 
став провідним учасником екуменічного руху в першій 

половині XX століття. Багато в чому він випередив свій 
час, оскільки сьогодні не лише Католицька Церква 
прийняла багато думок, принципів і методів українського 

митрополита, а й інші екуменісти-християни та 
екуменічні організації. Андрей Шептицький виступав 
ініціатором проведення й учасником екуменічних з‟їздів, 
вів діалог з людьми, які також шукали шляхів 

християнської єдності, і не лише посередництвом бесід чи 
розмов, а й шляхом листування, публікацій, звернень, 
послань тощо. На думку дослідника його екуменічної 

спадщини В. Кметя: «Одна з місій Української Греко-
Католицької Церкви в лоні Вселенської Церкви – дати 
живе свідчення того, що єдність з Апостольським 

Престолом не суперечить ні літургійним обрядам, ні 
богослов‟ю, ні канонічному праву, ні ментальності інших 
християн» [19]. Митрополит не мав на меті швидке, 
пряме, повне об‟єднання, а скоріш бажав підготувати 

ґрунт для нього, бо розумів, що це не короткочасна 
перспектива. Зокрема він звертав увагу на три важливі 
кроки в підготовці церковної єдності: 1) загальні спільні 

молитви в намірі об‟єднання; 2) відповідна підготовка 
осіб до праці в справі церковної єдності (апостолів 
єдності), насамперед духовенства, яке мало б до єднання 

покликання й бажало працювати в цьому напрямі; 
3) необхідність спільних богословських та інших студій у 
справах віри, Св. Письма тощо [2, c.85]. В останньому 
пункті йшлось про потребу заємного пізнання доктрин 

християнських спільнот. Зокрема, А. Шептицький був 
переконаний, що слід обговорювати релігійні справи, але 
спокійно, об‟єктивно, щиро, у дусі братньої любові. Якщо 

хтось вважатиме погляд іншого за хибний, то приймати 
його в братній пошані, а якщо він незрозумілий – просити 
про пояснення. На думку митрополита, передусім слід 

дійти до порозуміння в тих питаннях, у яких немає 
відмінності. Ще одна добра порада Андрея Шептицького – 
не починати дискусій від історії, тому що історія 
розпалює пристрасті [2, c.105]. Минувшину не згадувати, 

не пам‟ятати особистих образ, не думати про амбіції, а 
згадувати про добро справи. Яскравим прикладом 
екуменічної практики стало послання Глави УГКЦ у 

справі захисту православних від переслідувань на 
території Польщі 1938 року [3, с.118-120]. 

Значний вплив на світовий екуменічний рух мали 
організовані за участі митрополита Велеградські унійні 

з‟їзди в Чехії, які мали на меті зближення східних і 
західних християн, зокрема православних і католиків. 

Саме А. Шептицький був їх співініціатором і натхнен-

ним, невтомним діячем. Велеград став своєрідною еку-
менічною столицею для Східної й Центральної Європи, 
хоча на зібрання прибували учасники з більшості євро-
пейських країн. Участь, значення та вплив митрополита 

на ці зустрічі докладно описав А. Баб‟як. Цей дослідник 
зазначає: «Будучи послом у віденському Сеймі та гла-
вою Греко-Католицької Церкви у Галичині, митрополит 

своїм авторитетом та політичними впливами настоював 
на проведенні екуменічних зустрічей у складних полі-
тичних обставинах» [13]. Андрей Шептицький від пер-

ших зустрічей висловлював дійсно далекоглядні погляди 
екуменічної перспективи, зокрема способу ведення еку-
менізму, основних принципів. Розпочалися вони ще в 
1907 році, у столиці, де діяли апостоли слов‟ян Кирило 

та Методій, що й зумовило місце проведення «слов‟ян-
ських» екуменічних конгресів. У наступних роках до їх 
діяльності долучались інші країни, зокрема Західної 

Європи: Франція, Голландія, Італія, Німеччина, а також 
США. Найбільше значення мало прибуття делегації 
Православної Церкви в особі богослова та літургіста 
А. Мальцева, а також священика з Берліна Б. Гоеккена. 

Незмінним головою перших з‟їздів виступав митрополит 
А. Шептицький, а делегації УГКЦ були чи не найчисель-
нішими впродовж усіх років аж до 1946. Учасником їх 

став і майбутній Глава УГКЦ Йосип Сліпий, який зго-
дом, коли Андрей Шептицький через переслідування і 
стан здоров‟я не міг бути на з‟їздах, очолював греко-

католицькі делегації. Підсумовуючи вклад УГКЦ у світо-
вий екуменізм, А. Баб‟як пише: «Наявним прикладом 
зближення християн Сходу та Заходу і реальною вимо-
гою часу стала Греко-Католицька Церква. Унаочнюючи 

більше трьохсотлітній синтез західної та східної тради-
цій, українська „Церква мучеників” є мостом та знаком 
поєднання. Інтенсивна участь та вагомий вплив пред-

ставників греко-католицької Церкви під час конгресів у 
Вeлеграді залишаються до сьогодні незнаними через 
брак історичних публікацій. Наприклад, головування та 

участь митрополита А. Шептицького на двох конгресах, 
його духовна опіка над справою екуменізму, виявляли 
напочатку ХХ ст. підготовку та відкритість українського 
духовенства до насичених екуменічних зустрічей. Як не 

парадоксально, але з часом присутність греко-католиків 
на конгресах ставала нездоланним бар‟єром для деяких 
представників православних Церков, які вважали греко-

католицьку Церкву штучним творінням, викривленням 
історії та православної доктрини. Закиди православних 
зводилися до термінологічної маніпуляції поняттями 

"прозелітизм” та “уніатство”, які були перешкодою на 
шляху до автентичного діалогу православ‟я з католициз-
мом» [14]. 

Дослідженню екуменічних ініціатив і праці 

А. Шептицького присвячено достатньо багато моногра-
фій, книг [12], одначе, як було згадано вище, особа мит-
рополита (як і УГКЦ) для багатьох екуменістів не вигід-

на. Незважаючи на це, заперечити її неможливо, навіть 
зумисне замовчуючи. Оскільки УГКЦ була офіційно за-
боронена й переслідувалася, вона з цілком очевидних 
причин не могла діяти на екуменічному полі, зокрема 

продовжувати курирувати Велеградські з‟їзди. Проте 
вона зробила свій внесок у закладені ІІ Ватиканським 
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Собором братерські відносини між християнами й еку-
менічні принципи. Греко-католицькі єпископи діаспори 
взяли участь у його нарадах та активно включались у 

дискусії, вирішення тих чи інших питань, зокрема від-
носин із православними [8, с.100-112]. 

Після легалізації, з початку 1990-х років, УГКЦ стала 

причиною розбрату в католицько-православному діалозі. 
Вона не могла брати активної участі в екуменічному 
процесі з огляду на потреби становлення та відновлення 
своєї діяльності, проте через певний час знову влилася в 

екуменічне русло й намагається активно впливати на 
процеси зближення і порозуміння. Особливу роль УГКЦ 
відзначив і оцінив папа Іван Павло ІІ, який звертаючись 

до УГКЦ з нагоди 400-ліття Берестейської Унії зазначив: 
«Вірність давнім східним традиціям є одним із засобів, 
що їх мають у своєму розпорядженні східні католицькі 
Церкви, щоб сприяти єдності християн»

 
[1, нр.28]. Цим 

вказано завдання УГКЦ і водночас заклик, який греко-
католики прийняли та намагаються реалізовувати. 

Сучасні екуменічні ініціативи продовжують не лише 

греко-католицькі ієрархи, але подібно, як і колись – фа-
хові богослови. Так, греко-католицьким духовенством 
започатковано екуменічний богословський діалог з кон-

стантинопольською патріархією. Організований він у 
США на початку 1990-х років під назвою «Київська 
студійна група» [9, № 2,5]. І хоча ця група стосується 
виключно двох згаданих Церков, проте має своє значен-

ня в європейському екуменічному русі. Вона проіснува-
ла лише близько десятиліття й була неформальним і нео-
фіційним зібранням, проте багато досягла за порівняно 

короткий час. Її завдання полягало в тому, щоб віднайти 
шляхи зближення як з історично пов‟язаною Церквою 
(Константинопольською), так і з усіма Церквами 

Київської традиції (України). 
Екуменічні ініціативи продовжив Глава УГКЦ 

Л. Гузар, який брав активну участь у міжнародних 
екуменічних з‟їздах, зокрема в конференції руху 

«Orientale Lumen», яка відбулась 2007 року в Констан-
тинополі під назвою «Літургійне служіння Східної 
Церкви». Серед її учасників був константинопольський 

патріарх Варфоломій I [16]. Продовжується Велег-
радська традиція, так, 2007 року відбулася зустріч пред-
ставників Римо-Католицької, Греко-Католицьких, Пра-

вославних Церков, протестантських спільнот. За участі 
представника Ватикану кардинала Вальтера Каспера й 
архієпископа Праги, кардинала Мирослава Влка, уро-
чисто відзначили історичне значення конгресу. 

Архієрейську св. Літургію у візантійському обряді очо-
лив глава УГКЦ Любомир Гузар у співслужінні львів-
ського архієпископа Ігоря Возьняка, екзарха Михаїла 

Гринчишина, інших греко-католицьких єпископів. 
Делегацію від УКУ зі Львова очолив директор Інституту 
екуменічних студій Антуaн Аржаковський. Численна 

делегація УГКЦ підтвердила свою провідну роль та 
участь у ґенезі екуменічних зустрічей у Вeлеграді [15]. 

Чільний Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), який є 
офіційним членом Папської ради в справах єдності хрис-

тиян, іменованим ще папою Венедиктом XVI, так описує 
екуменічну ситуацію в Україні: «Наша дійсність є склад-
ною, християнство в Україні поділене, лише католики 

присутні у трьох реаліях “sui iuris”: Єпископська Конфе-

ренція Римо-Католицької Церкви, Мукачівська єпархія, 
яка безпосередньо підпорядковується Апостольській 
Столиці, та УГКЦ. Передусім намагаємося свідчити єд-

ність між нами. Як відомо, Православна Церква теж роз-
ділена: окрім Православної Церкви Московського Патрі-
архату, є ще інші дві Православні Церкви. Робимо все 

можливе для нашої співпраці, діє Всеукраїнська рада 
Церков і релігійних організацій, де разом із представни-
ками єврейської та мусульманської спільнот Церкви різ-
них конфесій приймаємо спільні рі-шеньня. Звичайно, 

дуже часто Православні Церкви в Україні не розуміють 
сенсу існування греко-католиків, вважають нас геополі-
тичним проектом минулого. Однак є багато позитивних 

знаків: християни в Україні втомлені поділами і праг-
нуть єдності, дедалі більше зростає екуменізм “знизу”» 
[21]. Патріарх УГКЦ Святослав передусім наполягає на 
необхідності практичного екуменізму, побудованого на 

діалозі та спільному пошуку правди і справедливості. 
Перебуваючи у Ватикані для участі в пленарній сесії 
Конгрегації для Східних Церков з нагоди ювілею її 100-

річчя та 25-річчя Кодексу канонів Східних Церков, Бла-
женніший Святослав виступив із доповіддю про екуме-
нічну місію Східних Католицьких Церков, зазначивши: 

«Досвід останніх двох століть виразно показує, що у 
відновленні єдності чи сопричастя Церков християни 
поділяються на дві категорії: тих, хто прагне єдності, і 
тих, хто її не хоче». Також він підкреслив, що якщо є 

бажання єдності, то завжди знайдуться необхідні засоби 
для його реалізації, натомість якщо такого бажання 
нема, то наводиться низка причин – історичних, пасто-

ральних, канонічних – для уникнення цієї єдності, адже 
справжній екуменізм, вимагає покори, але водночас і 
мужності простити і просити прощення: «Аргументи 

історичного минулого повинні застосовуватися виключно 
для того, щоб уникнути гріхів минулого в нашому 
майбутньому» [20]. 

Подібної думки дотримується й Патріарх Філарет, 

стверджуючи, що «в сучасних умовах у відносинах між 
Церквами акцент має бути перенесений з пошуків єднос-
ті у розумінні догматів віри – на спільні практичні кро-

ки» [17]. 
Восени 2015 року Синод Єпископів УГКЦ обговорив 

і затвердив терміном на п‟ять років Екуменічну концепт-

цію Української Греко-Католицької Церкви, яка набула 
чинності 23 лютого 2016 року. Концепція окреслює 
основоположні принци, які характеризують екуменічну 
позицію УГКЦ і ґрунтуються на розумінні того, що 

сучасний стан розділення християнства є «хворобою, 
яку зцілить тільки Божа любов і благодать Святого 
Духа» [18]. 

Попри відкритість, щире бажання допомогти в справі 
пошуку єдності греко-католики так і не змогли стати 
мостом братерства й єднання. Деякі Православні Церкви 

Східної Європи вбачають у них і надалі камінь споти-
кання та проблему для єдності. Однак це звичайна 
неприязнь, задавнена історією. Один з сучасних екуме-
ністів Східної Європи В. Гринєвич висловив таку думку: 

«У спробах зближення уніати часом можуть бути неви-
гідними. Навіть серед католиків зроджується почуття 
вини за покликання уніатів до існування. Деякі екуме-

ністи католики вважають, що уніати повинні чимшвид-
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ше повернутися в лоно православ‟я і таким чином 

уможливити дійсний діалог між Римом і Православною 
Церквою. Здається, однак, що подібна пропозиція є мало 
реалістичною, оскільки не враховує позицію та волю са-
мих уніатів. Загал східних католиків прагне зберегти 

зв‟язок з Римом. Рівночасно вони щораз краще усвідом-
люють собі, що їхнім обов‟язком є участь в екуменіч-
ному русі» [4, c.114]. Однак більшість екуменістів чітко 

знають та усвідомлюють, що згадану негативну позицію 
займає передовсім (а можливо й виключно) Російська 
Православна Церква, з відомих усім причин. До того ж, 

заявляти про відкритість на діалог і ставити одразу 
умови – це також типово російська тактика й позиція. 
Саме під її впливом деякі Православні Церкви-сателіти 
РПЦ виявляють ту ж позицію. Проте вселенський патрі-

арх ніколи не виявляв такого негативного ставлення до 
так званих унійних Церков. Стосовно ж їх ролі, то зга-
даний попередньо екуменіст далі у своїх роздумах про-

довжує: «Тим не менше, східні католицькі Церкви 
мають живе усвідомлення своєї екуменічної ролі. Вони 
щиро прагнуть з‟єднання Церков-сестер, тобто католи-
цизму і православ‟я, віддалених і водночас близьких 

собі … Нічого дивного, що – згідно з переконаннями 
багатьох східних католиків – уніатизм був лише перехід-
ним етапом для Церков, експериментом, який служить 

єдності, а не розв‟язанню проблеми з‟єднання христи-
янства» [4, c.114,116]. УГКЦ, незважаючи на негативні 
вислови чи ставлення, як з боку представників РКЦ, так 

і РПЦ, продовжує працювати над пошуком шляхів 
об‟єднання, активно займається підготовкою основи 
цього єднання за допомогою діалогу, зустрічей, богос-
ловських комісій з константинопольським православ‟ям, 

найавторитетнішим з усіх Православних Церков. Про це 
згадував у своїй доповіді на тему унії греко-католицький 
єпископ М. Гринчишин: «Коли патріарх Варфоломій І 

був у Римі в червні 1995 р., він дав аудієнцію Групі з 
вивчення Київської Церкви. Архімандрит Андрій 
Пєтрікевич, православний учасник групи, відмітив: “У 

своїй промові патріарх висловив сподівання, що укра-
їнські Церкви відіграють значну роль у справі об‟єд-
нання всіх християнських Церков, особливо Церков 
Рима та Константинополя”» [11, c.68].  

Наявним прикладом послідовної екуменічної позиції 
УГКЦ стало висловлення підтримки щодо об‟єднання 
Православних Церков в Україні, створення єдиної поміс-

ної автокефальної Православної Церкви України та 
отримання нею Томосу. Зокрема це сприйнялося як за-
гоєння ран церковних розколів минулого, що відобрази-

лося в словах Предстоятеля: «Ми самі ще не вповні 
зрозуміли, що саме відбулося. Католицька спільнота 
в Україні – це частина українського суспільства, тому 
настрої наших вірних – це настрої суспільства. Є 

відчуття, що Церква-мати (Константинополь) виявила 
турботу про своїх дітей» [22].  

А вже за короткий час Предстоятелі обох Церков 

зустрілися і навіть виявили бажання розробити спільну 
дорожню карту і накреслити конкретні кроки спільного 
«….єднання в ім‟я спільного блага, спадщини, єдиної 
європейської, незалежної, соборної держави» [23]. 

Висновки. Церква в Україні протягом тисячолітньої 
історії свого існування, відігравала роль осередку, який 

закладав основи українського народу, його світогляду, 

моралі, духовності, культури, національного характеру 
та ідей. Вона формувала суспільну етику на засадах 
християнства та пропонувала корисні моделі міжосо-
битісних і суспільних взаємин; творила, зберігала й про-

повідувала універсальні християнські цінності, які виз-
начали національно-культурне, суспільно-політичне й 
релігійно-духовне життя українців. У цих процесах 

Українська Греко-Католицька Церква як спадкоємиця 
київського християнства здійснювала свою визначальну 
роль, тому і сьогодні вона покликана не лише сприяти 

відродженню вже створених нею, однак повністю недо-
оцінених суспільством цінностей, а й прагнути переко-
нати суспільство покласти християнські цінності в осно-
ву його життєдіяльності та консолідації нації. Після 

тривалої пропаганди атеїзму й процесів секуляризації, 
УГКЦ знову прагне зайняти належне місце в структурі 
громадського суспільства України, щоб послідовно 

здійснювати покладену на неї місію. Основним завдан-
ням УГКЦ ставить відновлення знівечених атеїстичною 
ідеологію та пропагандою духовних і моральних ціннос-
тей. Особливе місце в цьому контексті займає ідея 

об‟єднання, якщо не формального, то хоча б духовного. 
Духовна єдність народу зумовлюється не лише мен-
тальністю, традицією та символами, а й аксіологіч-ними 

орієнтирами, які за своїм змістом в Україні є христи-
янськими. 

На підставі згаданих вище заходів і подій можна 

стверджувати, що УГКЦ зайняла в екуменічній ніші своє 
місце, незважаючи на те, що згодом її участь стала неба-
жаною. Однак це не впливало і не впливає ані на минулу, 
ані на сучасну екуменічну позицію греко-католиків у 

світовому екуменічному русі й екуменічному русі 
України. 
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The article deals with modern ecumenical initiatives of the Ukrainian Greek Catholic Church, in particular of its 

hierarchs. The historical significance of the beginning of such a process is highlighted due to the efforts of the righteous 

Metropolitan Andrei Sheptytsky and the clergy who initiated an ecumenical theological dialogue with the Patriarchate of 

Constantinople in the United States in the early 1990s under the name of the Kyiv Student Group. The author analyzed the 

ecumenical processes launched by the newest leaders of the UGCC, in particular by Patriarch Lubomyr Husar, who took an 

active part in international ecumenical congresses, for example in 2007 he participated at the conference of "Orientale 

Lumen" movement and Patriarch Sviatoslav, who first insists on the need for practical ecumenism built on a dialogue and a 

joint search for truth and justice. The ecumenical conception of the UGCC as a whole outlines the fundamental principles that 

are based on the understanding that the present state of separation of Christianity is a "disease", which can only be healed 

with the help of God's love and grace of the Holy Spirit. 
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Постановка проблеми. Одна із найбільш затребува-

них та основних на сьогодні категорій, що відображає усі 

етапи професіоналізації особистості майбутнього фахів-

ця-професіонала, розкриваючи при цьому зміст та основні 

тонкощі взаємодії його з особливостями та вимогами про-

фесії; формування, розвиток та вдосконалення фахівцем 

його основних професійних компетенцій; набуття особис-

тістю основних професійно важливих якостей та специ-

фіки фахового досвіду є її професійний розвиток – як 

якісні, прогресивні зміни, що відбуваються у психіці 

фахівця у процесі його професійної соціалізації. Такі 

динамічні зміни, як необхідні умови успішної 

професійної діяльності фахівця – майбутнього профе-

сіонала забезпечуються шляхом поетапного формування  

його основних професійних компетенцій, серед яких виз-

начального значення набуває комунікативна компетен-

тність, особливо, це стосується фахівців, які працюють у 

системі «людина-людина». Тобто, ефективність та успіш-

ність професійної діяльності даних фахівців визначається 

не тільки попередньо сформованими і набутими профе-

сійними знаннями та навичками, але й, значною мірою, 

професійно значущими особистісними якостями, серед 

яких суттєве місце належить комунікативній компетент-

ності. Зокрема, професійна діяльність сучасного психо-

лога, як представника професій «людина-людина» харак-

теризується, насамперед, високою частотою різномуніт-

них міжособистісних професійних контактів, від якості 

проведення яких буде залежати, як успіх у вирішенні 

проблемних ситуацій клієнта, так і зростання професіо-

налізму у професійному розвитку психолога загалом. 

Відтак, важливою складовою професійної компетентності 

сучасного психолога є комунікативна компетентність, ви-

сокий рівень сформованості якої обумовлює соціально-

психологічну основу учасників взаємодії та сприяє інтен-

сивній професійній соціалізації особистості психолога, за-

безпечуючи, при цьому його якісний професійний розви-

ток. Саме посилення вимог сьогодення щодо специфіки та 

рівня сформованості професійних компетентностей фа-

хівців у сфері психологічної галузі обумовлює звернення 

нашої уваги до  проблеми професійних компетентностей, 

зокрема комунікативної, яка, останнім часом належить до 

числа найбільш актуальних проблем сучасної психології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З‟ясуванню 

та теоретичному осмисленню змісту дефініцій «комуніка-

тивна компетенція» присвячені численні наукові розвідки 

таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як А. Богуша, 

О. Бодальова, М. Вашуленко, В. Захарова, М. Заброцького, 

Г. Костюка, Л. Власенко, Н. Казаринова, О. Леоньєва, 

Б. Ломова, С. Мусатова, Н. Мельникова, Л. Петровської, 

С.Петрушина, М.Пентилюка, В.Погольша, Є.Руденського, 

Р. Якобсона, Я. Яноушека та інших. Також у різнома-

нітних професійних контекстах поняття «комунікативна 

компетенція» представлена у наукових дослідженнях 

Ю.Ємельянова, Є.Герасименко, Г.Данченко, Л.Кайдалової, 

С. Максименка, В. Черевко, Б. Шапіро та інших. Відтак, 

проведений нами детальний аналіз досліджень 

представлених авторів засвідчує про багатовекторність та 

багатоаспектність розуміння поняття «комунікативна 

компетенція» та недостатню дослідженість даного 

феномену, як однієї із провідних складових професійно 

важливих якостей сучасного фахівця-психолога, а також 

ролі цієї компетенції у забезпеченні позитивної динаміки 

професійного та кар`єрного росту. 

Відтак, головна мета нашої розвідки полягає у 

теоретичному аналізі представлених на даний час 

наукових праць та досліджень з проблем розвитку та 

формування професійної комунікативної компетенції та 

з`ясування її значення у професійному розвитку сучасного 

психолога. 

Виклад основного матеріалу. Здійснений нами 

грунтовний аналіз наукової літератури, яка, у тій чи іншій 

мірі, стосується розгляду дефініції «компетентність», 

зокрема Н. Амінова, Л. Боголюбова (соціальна компетент-

ність); Л.Антропова, С.Рогожкіна, О.Фадейкіна (комуніка-
тивна компетентність); А.Бєлкіна, А.Бусигіної, М.Лобанової, 

В. Нестерова (педагогічна компетентність); Н. Витківcької 

В статті представлений аналіз основних теоретичних підходів щодо визначення феномену комунікативної 

компетентності у сучасних наукових дослідженнях. Наголошується, що комунікативна компетентність, як 

одна із домінуючих компетентностей у структурі професійних компетентностей сучасного психолога є 

синтезованим проявом його особистісного та професійного досвіду, що забезпечує функцію адаптації і 

ефективного функціонування особистості у соціумі, а також є однією із складових його успішного 

професійного розвитку. 

Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, професійний розвиток. 
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(інформаційна компетентність); П. Шендерова (дослід-

ницька компетентність) та інші засвідчив наявність у 

наукових колах інтенсивних дискусій навколо даного 

поняття. У більшості випадків запропоновані науковцями 

тлумачення поняття «компетентість» докорінно не 

вирізняються, але, у той же час, можуть підкреслювати 

різні його аспекти. Загалом, поняття «компетентність», що 

від латинської означає competentia, від competo – спільно 

добиваюся, досягаю, відповідаю, підходжу трактується у 

словниках як «володіння знаннями, що дозволяють судити 

про що-небудь»; «обізнаність у чому-небудь»; «авторитет-

ність, повноправність»; «коло питань, у яких дана особа 

має певні повноваження, знання, досвід», тощо [17]. 

Свого офіційного наукового статусу у вітчизняній 

психологічній науці поняття «компетентність» набуває у 

другій половині XX столітті, трактуючись як – одна з 

основних характеристик особистості. Зарубежем, у 

концепції компетентності людських ресурсів, яка була 

запропонована Д. Макклеландом у 1973 році, поняття 

компетентності розглядається як критеріальний індикатор 

продуктивності діяльності людини [21, с.32-37]. 

Для нас найбільш прийнятною є твердження 

О. Савченко, яка розглядає поняття «компетентність» – як 

інтегровану здатність особистості, набуту у процесі нав-

чання, що охоплює: знання, вміння, навички, досвід, цін-

ності, які можуть цілісно реалізуватися на практиці [16]. 

У контексті професійної діяльності значущість 

феномену «компетентість» вперше була відзначена 

Джоном Равеном, який зазначав, що дане поняття поєднує 

у собі певні психологічні якості, психічні стани, що 

дозволяє в соціальних, професійних і особистих ситуаціях 

діяти відповідально й самостійно. Дослідник наголо-

шував, що за критерієм компетентності можна давати 

оцінку (як результату) професійній діяльності, зокрема – 

компетентність високого рівня притаманна людині, яка 

виявляє ініціативу, лідерство та ефективну роботу у 

співпраці з іншими і може бути розвинена лише за 

наявності відповідної мотивації та цінностей [22]. 

Тобто, компетентність виступає тією базовою 

характеристикою особистості яка досить тісно пов‟язана 

із критеріями ефективних та успішних діянь у 

професійних та життєвих ситуаціях. 

Загалом, формування та розвиток відповідної 

компетенції в структурі професійної діяльності дозволяє 

говорити про так звану «професійну (фахову) 

компетентість», яку у сучасній психологічній науці 

прийнято розглядати, як відповідну складову, зокрема: 

професійного становлення та розвитку (Н. Левітов, 

Ю. Поваренков, О. Фонарьов, К. Абульханова-Славська, 

Л. Анциферова, Е. Зеєр, Т. Кудрявцев, Є. Клімов та інші); 

а також професіоналізму (А. Реан, Е. Симанюк, 

В. Сластьонін, А. Маркова, І. Сиромятніков, В. Толочек, 

Н. Кузьміна, В. Бодров, Я. Коломинський, О. Деркач, 

В. Зазикін та інші). Саме у продовж професійної 

соціалізації відбувається поетапне формування тих 

компетентностей, які є значущими для тої чи іншої 

професії, складаючи, загалом, професійну компетентність 

фахівця і забезпечуючи при цьому відповідні рівні 

професіоналізму та успішність професійного становлення 

фахівця. Тобто, як стверджує В. Бодров, що рівень 

розвитку фахової компетентності є показником 

професійної майстерності фахівця, індикатором професіо-

налізму [2]. 

Такої ж думки притримується І. Сиромятников, 

стверджуючи, що професійна компетентність є індиві-

дуальною характеристикою рівня відповідності фахівця 

професійним вимогам [1]. 

Отже, професійна компетентність є, насамперед, 

значущим індикатором особливостей процесу становлення 

фахівця та, водночас, одним із дієвих чинників його 

професійного розвитку. Відтак формування професійної 

комунікативної компетентності буде відбуватися на 

основі загальної комунікативної компетентності в умовах 

конкретної професійної діяльності. Тому, розглядаючи 

поняття «професійна компетентність» і аналізуючи її 

структуру можемо відзначити, що однією із складових 

професійної компетентності є комунікативна компетент-

ність, яка є провідною для професійної діяльності 

психолога, наявність і розвиток якої забезпечуватиме 

успіх у його подальшому професійному розвитку. Тому 

зупинимось на більш детальній її характеристиці. 

Насамперед доречно зазначити, що вперше поняття 

«комунікативна компетентність» було запропоновано 

Д. Хаймсом у 1966 р. як контрастне до поняття 

«лінгвістична компетентність», яке у свій час було 

запропоновано Н. Хомським. Відтак Д. Хаймс провів 

власне етнографічне дослідження комунікативної компе-

тентності, вивчаючи комунікативні форми та функції в 

інтегральному взаємозв‟язку [24, с.116]. 

А також, що феномен комунікативної компетентності 

та її значуща роль у різних сферах особистого та 

професійного життя визнана усією світовою спільнотою. 

Так, під час дослідження, яке провела у 2000 році 

Організація економічного співробітництва та розвитку 

разом із Федеральним статистичним управлінням 

Швейцарії, усі 12 країн, які брали участь у проекті 

DeSeCo: Country Contribution Process (Австрія, Бельгія, 

Голландія, Данія, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, 

США, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія) – комуні-

кативну компетентність було включено до переліку 

ключових компетентностей [4, с.88]. 

Враховуючи той факт, що більшість вітчизняних та 

зарубіжних науковців дотримуються неоднозначних 

підходів щодо розуміння та трактування феномену 

«комунікативна компетентність» у сучасній психологічній 

галузі, на даний час, існують різні підходи щодо розуміння 

даного поняття. Зокрема, В. Гаркуша, М. Заброцький, 

Л. Петровська, К. Платонов та інші розглядають 

комунікативну компетентність як компонент вмінь та 

здібностей особистості; Е. Берн, П. Єршов, М. Молоканов, 

Л. Петровська та інші подають її через відповідний «Я-

стан»; як відповідний комплекс особистісних якостей 

комунікативну компетентність представляють такі 

науковці, як Г. Айзенк, П. Горностай, В. Злівков, Р. Кеттел, 

М. Молоканов, Г. Оллпорт, Л.  Петровська та інші; як 

елемент або складову частину культури фахівця, комуні-

кативну компетентність пропонують розглядати такі 

науковці, як С. Максименко, О. Павленко та інші. Комуні-

кативна компетентність як частина більш широкого 

поняття (В. Куніцина, В.  Спиваю); як частину інших 

компетенцій і одночасно як окрему характеристику 

особистості (Ю. Жуков); як індивідуальну якість і певний 
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стан свідомості групи людей (Ю. Ємельянов). При цьому 

науковці погоджуються з тим, що ця властивість 

особистості є набутим явищем – під час природної 

комунікації або в процесі спеціально організованого 

навчання [11, с.56]. 

Окрім цього, такі автори, як Ж. Глозман, В. Зінченко, 

Б. Мєщеряков головним у комунікативній компетентності 

пропонують вважати ефективність спілкування. Інші, 

зокрема Л. Петровська, вважають, що гнучкість в адекват-

ній зміні психологічних позицій є суттєвим показником 

компетентного, зрілого спілкування. В. Москаленко, 

А. Козлов, Т. Іванова під комунікативною компетентністю 

розуміють попередньо сформовані знання норм і правил 

спілкування, адаптаційні навички, що виступають 

відповідними умовами досягнення ефективних відносин. 

Зокрема, як інтегровану особистісну якість, яка 

забезпечує ситуативну адаптивність та вільне володіння 

вербальними та невербальними засобами спілкування 

комунікативну компетентність пропонує розглядати 

О. Прозорова, наголошуючи, що це свого роду “цілісно-

особистісне утворення, яке формується в процесі спілку-

вання та забезпечує можливість адекватного відобра-

ження психічних станів й особистісного відображення 

психічних станів та особистісного складу іншої людини, 

правильну оцінку її вчинків, прогнозування на їх основі 

особливостей поведінки особи, що сприймається” [15, 

с.192]. 

Як здатність людини до спілкування в одному й 

декількох видах мовної діяльності, що являє собою 

набуту у процесі природної комунікації або спеціально 

організованого навчання особливу якість особистості 

трактує комунікативну компетентність Д. Ізаренков [11]. 

В контексті нашої розвідки ми також розділяємо 

думку Г. Рикхейта, який стверджує, що комунікативна 

компетентність безпосередньо впливає на здатність 

людей досягати поставлених цілей [23, с.262]. 

Відтак, наявність у структурі професійної компетен-

тності такої її складової, як комунікативна компетентність, 

згідно уявлень Л. Петровської – сприяє становленню 

міжособистісного спілкування. Комунікативна компетен-

тність психолога в узагальненому вигляді, згідно бачень 

науковця – передбачає розвиток адекватної орієнтації в 

самому собі – власному психологічному потенціалі, 

потенціалі людини, що потребує його допомоги, ситуації 

та задачі процесу спілкування. Зокрема, науковець 

переконана, що особливої уваги при цьому набувають 

комунікатор та умови, які супроводжують комуніка-

тивний контакт, а партнери-учасники, ситуація, задачі та 

взаємозв'язки між ними є інваріативними складовими 

комунікативної компетентності [14]. 

Отож, більшість трактувань поняття «комунікативна 

компетентність», які на даний час представлені у науковій 

літературі загалом  тяжіє до розуміння її як однієї із 

важливих умов оптимізації процесу спілкування за 

значної ролі наявного особистісного досвіду і 

розкриваються через різні структурні компоненти 

(Л. Петровська, Л. Столяренко, Ю. Ємельянов). 

Що стосується питання структури комунікативної 

компетентності, як складного утворення, що включає в 

себе знання, уміння, навички та безпосередній досвід 

міжособистісного спілкування, то в межах представлених 

наукових підходів дослідники теж по різному підходять 

до виділення основних структурних компонентів даного 

феномену. Відтак, запропонований науковцями набір її 

компонентів не є остаточним, і в кожному конкретному 

випадку структура приймає свій варіативний характер. 

Так, серед зарубіжних науковців, які досліджували 

структуру  комунікативної компетентності були такі, як 

Л. Бахман, Е. Берн, Дж. Костер, Х. Ласвел, К. Левін, 

M. Лустіг, А. Маслоу, Дж. Мід, Е. Мелібруд, Дж. Морено, 

A. Палмер, Дж. Равен, К. Роджерс, C. Сабі, С. Уілсон, 

Д. Хаймс та інші. До когорти вітчизняних  вчених, які 

досліджували даний феномен можна віднести таких, як  

В. Абраменкова, Т. Антипіна, Л. Артемова, Н. Бібік, 

А. Бойко, Л. Бондар, Л. Ващенко, І. Войтенко, 

М. Вятютнев, Д. Ізаренков, І. Зайцева, А. Захарова, 

А. Кідрон, Т. Сухарєва, Є. Щербакова, Ю. Ємельянов, 

В. Ядов та інші. 

Зокрема, аналізуючи дане поняття Т. Сухарєва виділяє 

наступні компоненти в моделі комунікативної компетент-

ності: граматичний (знання правил граматики, фонології, 

морфології, синтаксу); прагматичний (знання того, що 

сказати в певній ситуації і певним людям); стратегічний 

(знання, як сказати в різних ситуаціях і обставинах); 

соціокультурний (знання правил етикету, національного 

менталітету, загальнолюдських цінностей) [19, с.13]. 

Три основні компетенції, які складають модель 

комунікативної компетенції, пропонує розглядати 

Д. Ізаренков, зокрема: мовну (включає у себе вміння 

будувати граматично правильні й усвідомлені висловлю-

вання), предметну (відповідає за зміст висловлювання і 

забезпечує одержання знань про той фрагмент світу, який є 

предметом мовлення) і прагматичну (здатність викорис-

товувати висловлювання в певних мовленнєвих актах, 

співвідносячи їх із умовами спілкування) [11, с.54-60]. 

Розумові здібності особистості та мовленнєва 

діяльність, згідно твердження М. Вятютнева виступають 

основними складовими комунікативної компетентності. 

Вчений переконаний, що наявність таких компонентів 

формують здатність використовувати мову творчо, 

цілеспрямовано, нормативно, у взаємодії зі співрозмов-

ником [6]. 

А. Захарова, аналізуючи структуру комунікативної 

компетентності, привертає свою увагу до вмінь, які, на її 

погляд, є необхідними для ефективного спілкування, 

зокрема: мовленнєві вміння (оволодіння мовленнєвою 

діяльністю і мовленнєвими засобами спілкування); соці-

ально-психологічні вміння (оволодіння процесами взаємо-

зв‟язку, взаємовираження, взаєморозуміння, взаємовідно-

син, взаємодіяльності взаємовиявлення, взаємовпливу); 

психологічні вміння (оволодіння процесами самовладання, 

самомобілізації, самонастроювання, самоконтролю);уміння 

використовувати у спілкуванні норми мовного етикету 

відповідно до конкретної комунікативної ситуації (воло-

діння ситуацією спілкування); уміння використовувати 

різні засоби спілкування (паралінгвістичні, екстралінгвіс-

тичні, кінестетичні); вміння спілкуватися в різних органі-

заційно-комунікативних формах (дискусія, обговорення, 

суперечка тощо); вміння впливати на партнера по 

спілкуванню [8]. 

Досліджуючи структуру комунікативної компетент-

ності у трьох площинах: особистісна площина (відобра-
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жена структура комунікативної здібності (навички)); 

площина поведінки (виділяються закономірності ситуа-

ційного формування готовності до спілкування і вміння 

спілкуватися (уміння)); площина взаємосприйняття й оцінки 

людей (відбувається «відображення компетентності у 

спілкуванні в наборі комунікативних властивостей» 

(загальна спрямованість поведінки і стиль спілкування)) 

А. Кідрон виокремлює у ній наступні компоненти, 

зокрема: сукупність навичок для сприйняття, розуміння й 

оцінювання інших людей, тобто соціальна сенситивність; 

здатності оптимізувати міжособистісні відносини в 

мікроколективі; патерни поведінки, тактичні вміння 

спілкуватися, «техніка спілкування» і таке інше, тобто 

фактори впливовості; деякі особистісні передумови 

комунікативного потенціалу: стабільність Я-концепції (з 

якою також співвідноситься рівень психологічної 

стійкості особистості) тощо [12, с.110]. 

Цікавою і конструктивною, на наш погляд, видається 

структура комунікативної компетентності Ю.Ємельянова, 

у якій науковець виділяє наступні структурні компоненти: 

загальні здібності (здатність до навчання); комунікативні 

знання, уміння, навички (вільне володіння вербальними і 

невербальними засобами соціальної поведінки – звукове 

мовлення з викорис-танням вербальних і невербальних 

елементів, писемне мовлення зі стилями самовираження і 

паралінгвістичної графіки) і власне невербальні засоби; 

організація індивідом міжособистісного простору на своїй 

території, згідно із соціальними нормами; особистісні 

змінні: Я-концепція (її самототожність, самопідкріплення, 

стабілізація, самоставлення, образ тіла); пластична або 

ригідна установка (ставлення – самоставлення); екстер-

нальність, інтернальність [10]. 

Розглянуті нами підходи науковців щодо виділення 

основних структурних компонентів комунікативної 

компетенції, як правило, відображають пов`язані із мовою 

складові, але є і ті моделі, у яких представлені ті 

компоненти, які також мають визначальний вплив на 

комунікативну ситуацію. Традиційно їх розглядають як 

тріаду: когнітивний, емоційний та поведінковий [5; 9; 13], 

зокрема: когнітивний компонент (пов‟язаний із безпо-

середнім пізнанням іншої людини і охоплює здібності 

поділяти інші точки зору, ефективно вирішувати різні 

проблеми, що можуть виникати між людьми, тощо 

(В. Абраменкова, Т. Антипіна, Л. Артемова, А. Бодальов, 

Є. Щербакова, В. Ядов та інші); емоційний компонент 

(представляє емпатію, емоційну чуйність до іншої 

людини (В. Абраменкова, А. Кідрон, Е. Щербакова та 

інші); поведінковий компонент (відображає здатності 

людини до співпраці, спільної діяльності, ініціативність, 

організаторські здібності тощо (В. Абраменкова, 

Л. Артемова, Ю. Ємельянов, Е. Щербакова та інші). 

Відтак, до основних джерел комунікативної компетен-

тності можна віднести вроджені особистісні властивості, 

загальну ерудицію, педагогічно схвалений процес 

виховання, а також життєвий та набутий професійний 

досвід. Це ще раз засвідчує, що розвиток комунікативної 

компетентності залежить не лише від чинників, які 

напряму пов‟язані із мовою (мовленням), але і від 

наявних конкретних комунікативних ситуацій, індивіду-

альних якостей особистості та соціальної ролі, яку займає 

людина, яка здійснює комунікацію. 

Отже, проведений нами аналіз феномену комунікатив-

ної компетентності, основних його структурних компо-

нентів, особливостей розвитку та специфіки формування 

дає підстави констатувати, що комунікативна компетен-

тність, як відповідне інтегральна якість особистості 

поєднує у собі різні види компетенцій, опанування якими 

є необхідною умовою для забезпечення ефективного 

процесу особистісної та професійної комунікації. Відтак, 

наявність саме такої компетентності, як комунікативна 

компетентність у структурі професійних компетентностей 

фахівців, які представляють професії типу «людина–

людина» є однією із професійно значущих, а для професії 

психолога – є базовою і визначальною, оскільки професія 

психолога передбачає постійну комунікацію з людьми. Як 

стверджує І. Гоян, психолог повинен «…вміти входити у 

діловий контакт з клієнтами на основі методики 

соціально-контактної взаємодії…» [7, c.81]. Відтак, 

комунікативна компетентність психолога є «серцевиною 

профе-сіоналізму психолога», тому що спілкування з 

людьми становить сутність професії психолога [3; 18]. 

Наявність комунікативної компетентності забезпечує 

не лише вміння вести діалог з клієнтом, а й обумовлює 

відповідну орієнтацію на взаємодію з партнером як 

рівноправного суб'єкта спілкування. Як стверджують 

вітчизняні науковці, такі як В. Панок, Т. Титаренко, 

Н. Чепелєва та інші – це активна взаємодія, взаємо-

розуміння, діалог психолога з клієнтом. Діалог є 

найціннішим засобом діяльності психолога, а діалогізм 

найважливішою його професійною якістю [20]. 

Підсумовуючи можемо стверджувати, що для 

забезпечення позитивної динаміки професійного росту 

психолог повинен володіти високим рівнем розвитку 

комунікативної компетентності як психологічного 

інструментарію щодо реалізації власне своєї особистості, 

якісного виконання безпосередніх фахових, професійних 

завдань, а також як передумовою розвитку самого себе як 

суб‟єкта процесу спілкування. Незалежно від рівня 

набутої професійної компетентності психолог зобов`я-

заний повсякчас дбати про належний комунікативний 

розвиток своєї особистості, що сприятиме набуттю нею, 

як соціальної ідентичності так і розвитку рівня 

професійної майстерності та професіоналізму загалом. 

Висновки. Здійснивши детальний аналіз та узагалі-

нивши наявні на даний час теоретичні підходи щодо 

визначеної нами проблеми дослідження, можна безапе-

ляційно стверджувати, що комунікативна компетентність 

як основоположна складова професійної компетентності 

сучасного психолога є синтезованим проявом його 

особистісного та професійного досвіду, яка забезпечує 

функцію адаптації і ефективного функціонування 

особистості в соціумі, а також є однією із умов успішності 

його професійної діяльності. Комунікативна компетен-

тність психолога розглядається більшістю авторів, як 

система внутрішніх, попередньо сформованих ресурсів, 

які є основоположними для побудови ефективної 

комунікації у ситуаціях особистісної та професійної 

взаємодії. Як невід'ємна складова професії психолога, 

комунікативна компетентність є базовою професійною 

компетентністю, наявність якої обумовлює позитивну 

динаміку професіоналізації та успішний професійний 

розвиток загалом. 
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Постановка проблеми. Сама по собі біоло-

гічна  стать  ще  не  є  характеристикою   фемінної 
чи маскулінної статевої поведінки. Для такого 
усвідомлення необхідна належна психосексуальна 

соціалізація, при якій підліток сприймає себе 
представником певної статі і засвоює відповідну 
фемінну або маскулінну роль. В основу такої 

статеворольової диференціації поведінки покладена 
система властивостей, в яку входять психофізіологічні 
та сексуальні поведінкові стратегії, які пов‟язані поміж 

собою і впливають одна на одну. 
Сексуальні очікування в пубертатний період частіше 

за все мають дослідницький характер, а еротичні 
уявлення і захоплення юнаків часто пов‟язані з розвитком 

їх когнітивно-конатативних якостей і атрибутів, від яких 
до певної міри залежить здатність поєднувати фізичну 
близькість із психологічною інтимністю та порозуміння зі 

своїм партером. Ці обставини є неспецифічними для 
сексуального простору дорослої людини. 

Мета роботи. Метою публікації є з‟ясування 

сутності непатологічних вікових реакцій пубертатного 
віку в процесі їх сексуальної соціалізації. 

Виклад основного матеріалу. Орієнтовно з 12–14 
років підліток починає зациклюватися на зовнішніх і 

внутрішніх характеристиках своєї Я-концепції. Коло 
типових почувань цього періоду відоме як комплекс 
«гидкого каченя» у межах непатологічних вікових 

реакцій. Конкретний зміст переживань у хлопчиків 
включає незадоволення пропорціями свого тіла, слабким 
розвитком м‟язів, малими розмірами свого статевого 

органа. У дівчат виникають претензії до форми носу, 
розміру і краси грудей та, погано приховане 

незадоволення відсутністю залицянь з боку хлопців. У 
цей період підліток стає заручником «норми», і 
найменше відхилення від групового шаблону в манері 
триматися, зачісці, одязі дуже різко загострює відчуття 

власної недосконалості (Ф.Райс, 2000). 
К.Zucker і співав. [8] вказують на те, що поширюване 

в перехідному віці емоційне відношення до своєї 

конституції, нерідко приймають форму дисморфофобій, 
які бувають пов‟язані із оцінкою своїх статевих ознак чи 
власної конституції стереотипному, а той й завищеному 

образу маскулінності/фемінності. Такі переживання 
стосуються ваги, недостатнього зросту, зовнішності і 
тощо. Не зважаючи на те, що відчуття в пубертатному 
періоді загалом стосуються статевої конституції й навіть 

слугують її індикатором, фізіологічні властивості, 
еротичні уявлення і сексуальна поведінка (мастурбація, 
сексуальні ігри і експериментування) та емоційні 

прив‟язаності і закоханості розвиваються в значній мірі 
автономно і гетерохронно.  

У підлітків їх мотиваційна домінанта відрізняється, а 

спрямованість сексуальних інтересів і еротичних уявлень 
в значній мірі визначається незрілими почуваннями і 
соціо-культурними стереотипами. Вони починають 
занурюватися у відчуття власної гіперсексуальності з 

еротичними фантазіями і сексуальними іграми. Еротичні 
прагнення підлітків часто супроводжуються потребою 
до ігрової сексуальної візуалізації. Підліткова гіперсек-

суальність, тобто підвищена статева збудливість, у 
хлопців може проявлятися в частих і тривалих ерекціях, 
еротичних уявленнях, мастурбації, тощо. Як зазначає 

С.С. Лібіх і співавт. [6] психофізіологічним підґрунтям 
слугує активне посилення секреції андрогенів, рівень яких 

У статті аналізується сутність підліткової і юнацької сексуальної соціалізації. Суттєвим є розуміння 
можливості сексуальної соціалізації молоді через засвоєння статево-рольової поведінки при  виборі сексуальних 
стратегій поводження. Розглядуються сексуальні очікування і еротичні уявлення та захоплення юнаків, які 
пов’язані з розвитком їх когнітивно-конатативних якостей і атрибутів. Сексуальна соціалізація у юнацькому 
віці виступає, як складна інваріантна система, що зазнає різні трансформації в залежності від впливу 
соціокультурних уявлень і статеводиморфічних адаптивних стратегій.  

Концепція підліткової і юнацької сексуальності розуміється, як явище непатологічної проблеми, яке визначає 
вікові реакції пубертатного віку на сексуальну соціалізацію. Зазначено, що спрямованість сексуальних інтересів і 
еротичних уявлень в значній мірі визначається незрілими почуваннями і соціо-культурними стереотипами. 

Розкрито смислове значення прагнення до мастурбації у хлопців, яке підсилюється психофізіологічними 
чинниками: бажанням перевірити свій сексуальний потенціал, отримати статеву насолоду, що виступає 
засобом розрядки статевого напруження.  

Акцентується увага на пубертатних змінах, що якісно впливають на структуру статевої самосвідомості і 
на мотиви сексуальних поведінкових стратегій. Наводяться етапи формування гомосексуальної орієнтації 
через прагнення до гомоеротичних почуттів і контактів. 

Підкреслюється, що сексуальна соціалізація в пубертатний період – це пошук смислу сексуальних 
поведінкових стратегій. 

Ключові слова: пубертат, сексуальність, психосексуальна соціалізація, ідентифікація, орієнтація, еротичні 

уявлення, сексуальні очікування, мастурбація, статеводиморфічні адаптивні стратегії. 
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підвищується у вісім разів, тому ерекція виникає від 3 до 

11 (в середньому 7) разів за ніч і триває в середньому три 
с половиною години. Часті мимовільні ерекції можуть 
відбуватися і вдень, що підсилює їх збентеженість із-за 
помітності таких явищ. По даним американського 

сексолога Альфреда Кінзі [цит. по І. Кону: 4] такі підлітки 
раніш за інших розпочинають статеве життя. Схожі 
відчуття існують і у дівчат, але це не тільки етап 

сексуального дозрівання, але й певна сексуальна 
соціалізація, яка характеризується гетерохронністю і 
багаточисельними індивідуальними варіаціями. 

Дослідження такого типового явища підліткової та 
юнацької сексуальності, як мастурбація, дозволяють 
зазначити, що вона є статистично самою масовою, 
особливо у акселератів. Дані різних дослідників свідчать 

[2, 3, 5], що  їй віддають перевагу 70–90% чоловіків і 30–
60% жінок, при цьому «пік» приходиться саме на 13–15 
років, після чого мастурбаторна активність знижується, 

поступаючи місце іншим формам статевого задоволення. 
Статеве напруження є засобом розрядки підліткової 
мастурбації, яке підсилюється психофізіологічними 
чинниками: бажанням перевірити свій сексуальний 

потенціал, отримати статеве насолоду, тощо. У багатьох 
хлопців мастурбація визиває і першу еякуляцію. Оргазм, 
який досягається при мастурбації і статеве задоволення 

у ньому концентрується на психофізіологічних само-
відчуттях, він не має комунікативної потреби, яка 
складає важливу сторону дорослої сексуальності. Деяка 

зніяковілість перед механічною мастурбацією також 
може бути пов'язана із різними комплексами і обмеженим 
комунікативним простором, що пригамовує емоційні 
реакції і окреслює проблеми психологічного порядку. 

Доступність таких прийомів задоволення може уповіль-
нювати перехід до більш складних гетеросексуальних 
стосунків із-за можливості закріплення у свідомості 

підлітка стратегії швидкого зняття сексуальної напруги. 
Під час мастурбації підліток може уявляти собі 

любих партнерів і любі сексуальні ситуації, що зазичай 

супроводжуються яскравими еротичними образами і 
уявленнями. Умовнорефлекторне закріплення мастурба-
торних уявлень створює у підлітка нереалістичний образ 
сексуальної ситуації, по зрівнянню з якою його 

первинний сексуальний досвід може викликати розчару-
вання, спонукаючи до продовження мастурбаційної 
практики. Такі практики можуть глибоко занурюватися 

у свідомість підлітків, оставляючи у багатьох з них 
почуття тривоги перед сексуальним процесом та його 
наслідками. Це визиває у них відчуття невпевненості у 

своїх здібностей, особливо у своїх сексуальних якостях, 
знижуючи самосприйняття себе і підвищуючи 
закомплексованість, що обумовлює труднощі в процесі 
сексуальної соціалізації. Питання стосуються не самого 

явища мастурбації (так як воно розповсюджене) і не 
його інтенсивності (яке пов‟язане із статевосоматичною 
конституцією), а з перетворенням мастурбації в 

захисний механізм, який зашкоджує статево-рольовій 
поведінці старшокласника. До того ж в цих випадках 
онанізм – не стільки причина незадовільної соціально-
психологічної адаптації, скільки її симптом й наслідок 

неадекватно обраного сексуального сценарію. Неадек-
ватні статеворольової стратегії поведінки підлітка сильно 
впливають на відношення до нього однолітків: фемінних 

хлопців охоче приймають у своє коло дівчата; а 

маскулінні дівчата легше приймаються хлопчиками, 
аніж фемінні. Але американо-канадський сексолог Кеннет 
Зуккер [8] відмічає ще одну важливу особливість: хоча 
дівчата-андрогени залюбки дружать з фемінними дівча-

тами, їх відношення до маскулінних дівчат залишається 
позитивним; і навпаки, підліткові оцінки фемінних 
хлопчиків можуть мати не толерантні висловлювання. 

Також труднощі в сексуальних поведінкових стратегіях 
можуть загальмувати психосексуальний розвиток 
підлітка в цілому, не залишаючи йому можливості 

підготовитися до складних ситуацій дорослого життя.  
Г.Ф. Келлі [3] відмічає, що гормональні зрушення 

фактично визивають пертурбації в соматичних і статево-
рольових ознаках. Тому гетерохронність психофізичного і 

психосексуального розвитку скеровує підлітка до 
самоосмислення і самооцінки статевої і сексуальної 
ідентичності в усіх її соматичних, психічних і поведінко-

вих проявах. Пубертатні зміни якісно впливають і на саму 
структуру статевої самосвідомості, тому що в цьому 
періоді вперше спостерігається і закріплюється вже не 
тільки статеві, але й і сексуальні орієнтації.  

До вагомих складових підліткової сексуальності 
відносяться гомоеротичні почуття і контакти, тому 
усвідомлення сексуальної орієнтації є помітним етапом 

психосексуального розвитку в пубертатному віці. 
Формування сексуальної орієнтації, тобто системи 
еротичних переваг, потягів до протилежної (гетеросексу-

альність), власної (гомосексуальність) чи до обох статей 
(бісексуальність) є головним результатом психосексуаль-
ного розвитку в пубертатний період. Сексуальна 
соціалізація в більшості випадків є справою не тільки 

вільної селекції, але й обумовлена різноманітними 
впливами дорослих на цей процес. 

На думку відомого сексолога і психотерапевта 

А.І. Белкіна [1], формування гомосексуальної орієнтації 
підлітків проходить три етапи:  

1) від першого усвідомленого еротичного інтересу 

стосовно людини однієї статі до першої підозри про 
свою гомосексуальність; 

2) від першої підозри про власну гомосексуальність 
до першого гомосексуального контакту; 

3) від першого гомосексуального контакту до 
впевненості у власній гомосексуальності, за якою 
відбувається реалізація відповідного стилю життя.  

Також важливим мотивом у сексуальних поведінкових 
стратегіях виступає прагнення до любовних почуттів, яке 
передбачає поєднання чутливості й ніжності та еротико-

сексуальних прагнень. Така розбурханість почуттів, 
обумовлена протирічністю пубертатного віку, з однієї 
сторони наявність цінності романтичної любові, а з іншої – 

прагнення до задоволення сексуальних потреб, тобто 
підліток не прагне ту дівчину, яку любить і не любить ту 
яку прагне. Обговорення сексуальних тем з однолітками 
не тільки допомагає підлітку отримати інформацію в якій 

йому відмовляють дорослі, але й усвідомити природність 
своїх переживань і частково розрядити їх напруженість, 
послабляючи свою тривожність через побрехеньки і сміх. 

Хлопчики-підлітки, яких тягне говорити на брутальні 
теми не обов‟язково виростають емоційно збитковими, це 
характеризує маргінальність почуттів і потягів: від 

піднесення до відчуття огидності.  
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Також у цьому періоді накопичуються різни види 

транзисторних і латентних акцентуацій. Багато 

психосексуальних проблем мають коріння саме у 

помилках статевого виховання. Дистанційні стосунки з 

батьками, особливо з матір‟ю, емоційна скутість і 

комунікативні бар‟єри, зніяковіле ставлення до тіла і 

оголення, наявність жорстоких вербальних заборон, 

неготовність батьків відкрито обговорювати з дітьми 

хвилюючи їх делікатні проблеми – всі ці фактори 

ускладнюють сексуальну соціалізацію підлітків і юнаків.  

Тому такі типові переживання стосовно кризових 

проблем пубертатного періоду і проявляються у 

непатологічних вікових реакціях. Пубертат змістовно 

спрямовує статеву самосвідомість у напрям сексуальної 

ідентичності, яка включає й сексуальну орієнтацію. 

Психосексуальний розвиток підлітків є інваріантним 

процесом, який призводить до набуття й ускладнення 

вмінь виражати еротичний зміст потягів через статеву 

ідентичність, статеву орієнтацію і статеводиморфічні 

адаптивні стратегії.  

Висновки. Сексуальна соціалізація в пубертатний 

період – це пошук смислу сексуальних поведінкових 

стратегій. Адже в період пубертату підліток намагається 

застосовувати сексуальні символи, жести й випробувати 

ті стратегії поведінки, які стають своєрідним сексуальним 

простором, поєднуючи уявне сексуальне життя й реальні 

прояви еротизму в інтимно-особистісному спілкуванні.  

Таким чином, у пубертатному періоді завершується 

формування психосексуальних орієнтацій, які консоліду-

ються в процесі здобування молоді навичок гетеросек-

суальних зносин. Психосексуальна орієнтація, яка 

склалася, відрізняється високою стабільністю, а її зміни 

у подальшому можливі тільки у певних межах при 

переживанні кризових ситуацій. 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF SEXUAL SOCIALIZATION DURING PUBERTY 
In the article was analyzed the essence of adolescent and youthful sexual socialization. It is essential to understand the possibility of 

sexual socialization of youth through assimilation of sexual-role behavior while choosing sexual behavior strategies.  

Authors considered sexual expectations, erotic representations, and adolescents of boys that are associated with development of their 

cognitive- connotative qualities and attributes. Sexual socialization in adolescence advocates as a complex invariant system that have 
different transformations depending on the influence of socio-cultural representations and gender-morphological adaptive strategies. 

Concept of teenage and youthful sexuality is understood as a phenomenon of a non-pathological problem that determines age-old 
reactions of puberty age to sexual socialization. It noted that orientation of sexual interests and erotic representations largely determined 

by immature feelings and socio-cultural stereotypes. 

Semantic significance of the desire to masturbate in boys was revealed in the article, which is strengthened by psychophysiological 
factors such as desire to test their own sexual potential, receive sexual pleasure that advocates as a tool of discharge of sexual tension. 

Attention was emphasized on puberty changes that have a qualitative effect on the structure of sexual self-consciousness and on the 

motives of sexual behavioral strategies. Stages of forming homosexual orientation through the desire to homoeurotic feelings and 
contacts were presented. 

In the article was emphasized that sexual socialization in puberty period is the search of the meaning of sexual behavioral strategies.  
Key words: puberty, sexuality, psychosexual socialization, identification, orientation, erotic representations, sexual expectations, 

masturbation, gender-specific, adaptive strategies.  



   
63  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

УДК 159.9:[351.741:343.102] 

Чухраєва Г.В., 
к.мед.н., начальник Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Державної 

установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 

Україна, м. Харків 

 ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОВЕДІНКОВИХ ПРОЦЕСІВ  

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановка проблеми та актуальність її 

дослідження. В сучасному суспільстві встають нові 

завдання, висуваються все більш складні вимоги до 

правової поведінки та, особливо, правосвідомості 

особистості, серед працівників поліції. У зв‟язку з тим все 

більш актуальною стає питання вивчення психологічних 

особливостей працівників поліції, від яких в значній мірі 

залежать і поведінкові процеси, які є необхідними для 

особистісного адаптаційного потенціалу. 

Метою нашого дослідження було виявлення 

психологічних особливостей особистості працівників 

поліції, що обумовлюють їх адаптацію, поведінку у 

професійній діяльності працівників системи МВС. 

Літературний огляд. В даний час у психологічній 

науці ведеться розробка таких напрямів, як: про сутність і 

розвиток особистості як суб‟єкта власної життєдіяльності 

(Г. С. Костюк [1],  В. О. Моляко [4],  С. Д. Максименко  [3, 

c.3-10]); про життєвий та професійний розвиток 

особистості в межах онтогенетичних досліджень проблеми 

життєвого шляху (В.А. Роменець [5, c.288]); про концеп-

туальні засади психологічної стійкості і адаптації 

особистості та роль в її життєдіяльності емоційно-вольової 

сфери (Чухраєва Г.В. [6]); про природу, функцію і засоби 

розвитку професіоналізму працівників (Є.О. Клімов [2, 

с.400]).  

Виклад основного матеріалу. Сучасна ситуація в 

суспільстві висуває нові соціокультурні завдання, до 

числа яких належать і вищі вимоги до правової 

поведінки і правосвідомості особистості, професіонала і 

громадянина. 

Індивідуальна професійна концепція працівників 

поліції являє собою суб'єктивне бачення системи основ-

них професійних проблем, змісту, способів та прийомів 

праці, труднощів в організації взаємодії та особистої 

праці. Індивідуальна професійна концепція в її сформо-

ваному вигляді розкриває особистісний зміст діяльності 

працівників поліції, впливає на мотивацію праці, 

постановку конкретних службових і життєвих цілей. 

Психологічні якості та уміння, якими повинні 

володіти працівники: здатність вирішувати професійні 

завдання в ситуаціях, що супроводжуються високим 

ступенем особового ризику для безпеки життя; 

готовністю до ситуацій силового єдиноборства зі 

злочинцями; підвищеною відповідальністю за свої дії 

(«відсутність права на помилку»); здатністю до 

рольового перевтілення, уміння видавати себе за інших 

людей, творчо розігрувати ролі різних соціальних і 

професійних типів; мовної винахідливості, уміння 

швидко та достовірно роз‟яснити критичну ситуацію 

іншому, приховувати при цьому істинні наміри. 

Висока соціальна значимість діяльності Національної 

поліції України завжди пред'являла підвищені вимоги до 

професійної діяльності працівників та їх психологічних 

якостей. Професійна спрямованість працівників поліції – 

особлива система спонукань до застосування всіх своїх 

сил і здібностей у зміцненні законності та правопорядку 

в країні. 

Нами було проведено та проаналізовано психологічне 

обстеження працівників поліції за допомогою опитуваль-

ника Ліппмана («Експертна оцінка професійно важливих 

якостей»). Проведено психологічне обстеження 

особистісних особливостей співробітників поліції за 

допомогою методики СМДО (варіант Ф.Б. Березіна, 

М.П. Мірошникова), котра включає 377 тверджень. 

В опитувальнику Ліппмана приведений список 

ділових умінь та властивостей, котрі необхідні в роботі. 

Кожна властивість особистості оцінюється працівниками, 

котрі обстежуються, за 5-ти бальною шкалою. 

Результати свідчать про те, що у працівників 

найяскравіше розвинені комунікативні здібності, це і не 

дивно, адже їх робота передбачає під собою постійне 

спілкування з людьми і комунікативність є головним 

інструментом їх роботи. Крім того, поліціянт є 

працівником сфери людина–людина, а відповідно, крім 

професійних навичок, він повинен володіти загально-

людськими цінностями.  

Також працівники Національної поліції відрізняються 

високим інтелектом і розвиненою увагою. Так як вони 

постійно знаходяться серед людей, то прагнуть до 

розвитку і це виходить спонтанно. Увага розвивається за 

рахунок того, що працівник повинен постійно пильнувати, 

слідкувати за кожною зміною в середовищі. Працівники 

Національної поліції України часто працюють у ситуації 

небезпеки, тому їх інстинкт самозбереження ніколи не 

дрімає, відповідно така психічна напруженість відобра-

жається на уважності людини.  

У зв’язку з тим, що в останні часи підвищується відповідальність та навантаження на працівників 

поліції, тому вони повинні бути підготовлені не тільки в професійному плані, а також і в психологічному, від 

чого в значній мірі залежать поведінкові процеси особистостей. Працівник поліції має справу з 

різноманітними життєвими ситуаціями, долями різних людей, що потребує від нього уважного вивчення 

виниклих правових відносин і творчого підходу. Цим пояснюється необхідність наявності у працівників 

поліції високого рівня освіти, інтелектуальних, комунікативних здібностей, високої стресостійкості.   

Ключові слова: поліція, працівник МВС, інтелект, комунікативність, психологічні здібності. 
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У працівників поліції виявлена відмінна пам'ять, 

адже вони працюють з великою кількістю факторів, які 

можуть вплинути на розкриття злочину. Кожна дрібниця 

і деталь може допомогти в роботі наших досліджуваних.  

Випробовувані не відрізняються високою емоційніс-

тю, така ситуація визначається великою відповідаль-

ністю працівників перед суспільством, вони не мають 

права на надмірну емоційність, вони повинні реагувати 

холодно, думати раціонально, їхнє мислення спрямоване 

на пошук рішення проблеми, а не на емоційний відгук до 

неї. Але поліцейські звичайні люди, вони також мають 

емоції, які часто пригнічують, їх слабка емоційність 

також пояснюється емоційним вигорянням на роботі, 

тобто ті події, які у звичайних людей викликають жах, 

поліцейських не чіпають, тому що для них це буденна 

норма життя. За весь час роботи у них виробився фільтр, 

через який вони пропускають всі життєві ситуації. Така 

емоційна скупість має дві сторони медалі, з одного боку 

працівники не піддаються паніці, вони працюють чітко і 

злагоджено, з іншого ж боку емоційна сухість 

проявляється не тільки на роботі, але і вдома, де рідні 

хотіли б отримувати більше тепла і емоційного контакту.  

При оцінці профілю системного багатостороннього 

дослідження особистості нами виявлені певні критерії, 

що дозволяють віднести дані актуального дослідження 

до особистісних властивостей або до особливостей 

ситуаційно обумовленого стану. Для диференціації цих 

станів проводився ретроспективний аналіз, лонгитюдне 

дослідження і можливості зіставлення даних дослід-

ження СБМДО з результатами інших методик, а також 

за даними об'єктивного спостереження та обстеження. 

Застосування методики впродовж багатьох років 

дозволило розробити інтерпретаційну схему, яка 

відрізнялася більшою глибиною й використовувала 

тезаурус сучасної диференціальної психології, орієнто-

ваної на цілісний підхід у розумінні особистості як 

єдності соціального й біологічного факторів. 

При інтерпретації результатів тестування дотриму-

вався цілісний підхід, що оцінює загальну конфігурацію 

профілю в контексті співвідношення шкал вірогідності з 

висотою провідних піків. 

Нами був виведений середній профіль за даною 

методикою, котрий виглядає наступним чином (див. рис. 

1) та надана психологічна характеристика особистості 

відповідно до даного профілю. 
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Рис. 1. Середній профіль працівників  

– Мають високий рівень домагань та життєлюбства, 

що поєднується з потребою співпричетності до інтересів 

групи; егоїстичності – з рисами тривожно-недовірливими.  

– Мужність, схильність до ризику, безпосередність у 

вияві почуттів і в мовній продукції. Твердість власної 

позиції, рішучість; необхідна можливість самодемонстра-

ції, притаманні риси демонстративності. Наявна тенден-

ція до протидії зовнішньому тиску.  

– Прагнуть емансипації; можуть потурати власним 

бажанням. Не завжди схильні поглиблюватися у серйозні 

питання, успіх викликає відому екзальтацію, емоцію 

гордості.  

– Превалює мотивація досягнення, що спрямована на 

підвищену мовну і моторну рухливість.  

– Поблажливість до себе, бракує схильності до серйоз-

ного поглиблення у складні питання, легко виникають та 
згасають емоційні сплески, успіх викликає емоцію гордощів. 

– Притаманна впевненість у собі; легко встановлю-

ються та підтримуються міжособистісні контакти, які в 

більшості мають поверхневий та нестійкий характер. 

– Пристосування до монотонних видів діяльності 

може бути утрудненим. 

Звісно, показники психологічного стану в даних 

випадках також залежать від інтенсивності негативних 

чинників та сили емоційного впливу, від часу продовжен-

ня їх дії та інших чинників. 

Висновки: Нами були визначені деякі психологічні 

особливості особистостей працівників Національної 

поліції України, які в значній мірі пов‟язані з їх 

стресостійкістю, поведінковими процесами. 

Було виявлено нaстyпний зв'язoк: в умовах пpoфесій-

ної діяльнoсті найбільш вaгoме знaчeння мaють індивідy-

aльно-типoлoгічні ocoбливості ocoбистостей, підкріплені 

її смисловими утвореннями і особливостями повeдінки 

та aктивності. Кopeляційний aнaліз oтримaних peзульта-

тів показав, що індивiдуaльно-типологiчнi ocoбливості 

(а саме: piвень інтeлeкту, нeрвово-псиxiчна стiйкiсть і 

гнyчкість) впливaють на осмислeння особистостей цілeй 

y житті і можливістю сaморeгуляції свoєї повeдінки, у 

свою чeргу ocoбистісно-смислові констpyкти (мopaльна 

нopмативність) обyмовлюють морaльнy повeдінкy, і те і 

інше вaжко при нaявності виpaжених aкцентуацій 

хapaктеру. 

Взaємoзaлeжність пoвeдінкових фaкторів звoдиться до 
грyпyвання по пpoяву сфeр ocoбистостей (eмоційно-вольо-

вa, псиxoмотopна, соціально-психологічна), нe корeлю-

ючи при цьому між собoю, що вкaзyє на дeтeрмiнацію 

повeдінкoвих процесів іншими особистісними сферами. 

Індивiдyально-типолoгiчні ocoбливості впливають на 

осмислення кожній ocoбистісті цілей y житті і мoжливість 

сaморeгуляції свoєї повeдінки, у свою чергу особистісно-

смислові конструкти зyмовлюють мoральну поведінку 

працівників. 

У працівників найбільш виражені такі психологічні 

якості як комунікативні здібності, це і не дивно, тому що 

комунікативність це головний інструмент їх роботи. 

Вони мають доволі високий інтелект, а також розвинену 

увагу, котра є елементом ефекторно-вольової сфери 

людини, що обумовлюють в значимій мірі поведінкові 

детермінанти. Моторні функції і сенсорні здібності 

менш виражені. 
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DETERMINATION OF THE BEHAVIORAL PROCESSES OF POLICE OFFICER 

In connection with that in the last times responsibility and loading rise on the workers of police, that is why they must be 

prepared not only in a professional plan, and also and in psychological. The worker of police deals with various vital situations, 

fates of different people, that requires the attentive study of arising up legal relations and creative approach from him. This is 

explain the necessity of presence for the worker of high level of education, intellectual, communicative capabilities. 

Individual professional conception of worker of police shows by itself subjective, personality vision of the system of basic 

professional problems, maintenance, methods and receptions of labour, difficulties at organization of  

cooperation and personal labour. Individual professional conception in her formed kind exposes personality maintenance of 

activity of worker, influences on motivation of labour, raising of concrete official and vital aims. 

Psychological internals and abilities that an employee must own: ability to decide professional tasks in situations, 

accompanied by a high degree of the personal risk and safety for life; by readiness to the situations of power single combat with 

criminals; by the increased responsibility for the actions («lack of the right to make mistakes»); ability to impersonate by a 

capacity for a role-play other people, skillfully play the  roles of different  social and professional types; verbal ingenuity, ability 

to quickly and reliably explain a critical situation to another, while hiding true intentions. 

Key words: police, employee of MVS, intellect, communicativeness, psychological features.   
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Постановка проблеми. Виявлення різноманітних 

функціональних станів (ФС) фахівців передбачає не 

тільки знаходження адекватних способів їх оцінки, але й 

має безпосередньо практичну значимість. В прикладному 

аспекті це означає знаходження шляхів попередження 

(профілактики) та корекції несприятливих ФС з метою 

збереження фізичного та психічного здоров‟я робітників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують 

різноманітні способи покращення чи нормалізації ФС. 

До їх числа відносяться такі, як розробка оптимальних 

режимів праці та відпочинку, тренування та професійна 

підготовка, нормалізація санітарно-гігієнічних умов [1-

2], а також явно специфічні способи, наприклад, методи 

групової психотерапії, самонавіювання [3-4]. Важливим 

питанням стосовно зазначених підходів, на нашу думку, 

є вироблення конкретних профілактичних напрямків 

роботи та опису конкретних способів їх реалізації. Так в 

літературних джерелах можна знайти багато праць, 

присвячених тому чи іншому способу оптимізації ФС і 

які трактуються в різних модифікаціях [5-6]. Розробка 

різних профілактичних заходів велась в руслі багатьох 

наукових дисциплін, перш за все медицини, фізіології, 

гігієни праці. 

Однак, тільки в останні роки почали з„являтися 

роботи психологів, в яких робляться спроби узагальнити 

основні напрями профілактичної роботи, пов„язані з 

проблематикою оптимізації ФС в умовах реальної 

професійної діяльності [7-9]. 

Формулювання мети статті та завдань. Мета статті 

полягає у визначенні сутності психологічної регуляції 

функціональних станів фахівців й розкритті її 

особливості в умовах харчової промисловості. Нагальна  

потреба в використанні профілактичних та корекційних 

заходів для оптимізації ФС в харчовій промисловості 

досить значна, оскільки діяльність фахівців проходить в 

умовах впливу комплексу різноманітних соціально-

психологічних, технічних, природних та інших чинників, 

які призводять до зниження рівня працездатності. Все це 

з особливою гостротою підкреслює необхідність 

створення відповідної психопрофілактичної системи 

оптимізації ФС фахівців. Така система за своїм змістом 

повинна бути адекватна тим завданням, виконання яких 

покладається на окремі бригади. Типовими об„єктами 

профілактичної роботи можуть бути: підвищення 

працездатності та усунення наслідків професійної втоми. 

Створення такої психопрофілактичної системи повинно 

ґрунтуватися на виборі комплексу психорегулюючих 

впливів та розробки відповідних організаційних форм їх 

втілення, враховуючи конкретну специфіку діяльності. 

Методи, що застосовуються, повинні бути ефектив-

ними для усунення синдрому професійної втоми, яка 

зумовлена наявністю цілого спектру інтенсивних психо-

фізіологічних, когнітивних та емоційних навантажень. 

Виклад основного матеріалу. Для здійснення 

коригуючих впливів на ФС необхідно визначитися з їх 

класифікацією. Встановлено [9], що найбільш часто  

основу такої класифікації складає два основних і 

відносно незалежних класи методів, які відрізняються 

характером впливу на ФС: 

– опосередковані, тобто спрямовані на усунення 

об„єктивних причин формування несприятливих ФС та 

комплексу супутніх їм факторів; 

– безпосередні, що здійснюють вплив на саму 

людину через систему міжособистісних комунікацій чи 

прямого впливу на ті чи інші психофізіологічні функції 

[10]. В середині останнього класу можуть бути виділені 

дві самостійні групи методів, що відрізняються ступенем 

активності суб'єкта впливу. В даній класифікації вони 

умовно названі зовнішні та внутрішні способи 

оптимізації ФС [11]. 

Очевидно, що для профілактики несприятливих ФС, 

радикальним шляхом служить усунення причин їх 

виникнення. 

Тому, практично вся оптимізаційна робота щодо 

зміни змісту та умов праці може розглядатися як 

профілактичний засіб, так як вона веде до усунення 

потенційних джерел розвитку несприятливих ФС. 

Корекція станів втоми та перевтоми, в першу чергу, 

У статті присвячено огляд основних теоретичних підходів до психологічної регуляції функціональних 

станів фахівців в умовах виробничої діяльності. Мета статті полягає у визначенні сутності психологічної 

регуляції функціональних станів фахівців й розкритті її особливості в умовах харчової промисловості. 

Розроблено огляд методів дослідження функціонального стану і класифікацію методичних підходів, 

викладені їх основні положення. Обгрунтовано доцільність використання методу довільної психологічної 

саморегуляції для вирішення завдань психологічного забезпечення соціальної підтримки фахівців харчової 

промисловості. 

Ключові слова: довільна саморегуляція, психологічний стан, харчова промисловість, психологічне 

забезпечення, соціальна підтримка. 
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пов„язується з нормалізацією характеру та тривалості 

робочих навантажень, розробкою оптимальних режимів 

праці та відпочинку [8]. Боротьба зі станами монотонії 

проводиться за рахунок збагачення змістовної сторони 

праці, внесення різноманітності в умови та засоби її 

реалізації [9]. Зменшення ступеню екстремальності 

факторів за допомогою зниження їх інтенсивності, 

несподіваності появи, переведення в зону звичних умов 

сприяють попередженню станів емоційної напруженості 

та різних видів стресу [10]. В усіх зазначених випадках 

оптимізація ФС будується на базі реорганізації 

об„єктивного змісту трудового процесу. 

Такий підхід до проблеми оптимізації ФС традиційний 

і найбільш поширений в розробках з психології 

соціальної роботи. Його основними напрямками є: 

– раціоналізація процесу праці з точки зору складання 

оптимальних алгоритмів діяльності, типологізація схем 

рішення професійних завдань, раціональний розподіл 

часових лімітів тощо; 

– вдосконалення предметів та засобів праці у 

відповідності з психофізіологічними особливостями 

людини; 

– раціональна організація місць (робочих зон) та 

формування оптимальної робочої пози; 

– розробка оптимальних режимів праці та відпочинку 

для компенсації своєчасним та повноцінним відпочинком, 

виснаження внутрішніх ресурсів людини впродовж 

робочої зміни; 

– використання раціональних форм зміни трудових 

задач і збагачення змісту праці для усунення 

одноманітності в роботі та перевантаження окремих 

психофізіологічних систем; 

– нормалізація умов праці у відповідності з 

природними для людини умовами життєдіяльності; 

– створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективі, підвищення матеріальної та 

моральної зацікавленості в результатах праці. 

Дієвість такого підходу, опосередкованого впливом 

на ФС через вдосконалення структури праці, доведена 

багаточисельними науково-прикладними розробками  в 

різних сферах практичної діяльності [8]. 

В літературі зустрічаються різні класифікації стосовно 

способів безпосереднього управління та саморегуляції 

ФС [3;4;6]. За основу в них взята спрямованість впливів 

на визначений рівень функціонування психофізіологіч-

них систем. В цьому випадку всі способи та прийоми 

диференціюються за тим, якими активуючими та 

регулюючими системами організму вони реалізуються: 

неспецифічними, специфічними, когнітивно-мотивацій-

ними, – тобто за механізмом здійснення впливу. Багато 

уваги приділяється також методичним особливостям 

різних способів. Так, виділяються вербальні й 

невербальні методи управління ФС, апаратурні та 

неапаратурні. 

На нашу думку, при створенні узагальненої 

класифікації, в першу чергу, потрібно врахувати, яку 

позицію займає сам суб„єкт праці по відношенню до 

впливу, що здійснюється на нього. Він може відчувати 

управляючі впливи, що здійснюються на нього зі 

сторони, або активно брати участь в процесі зміни свого 

стану сам. В останньому випадку мова йде  про методи 

самоуправління чи саморегуляції [4]. 

Зовнішні по відношенню до суб‟єкта впливи на ФС 

здійснюються за допомогою рефлексогенних зон та 

біологічно активних точок [5], нормалізації режиму 

харчування [7], використання тонізуючих чи, навпаки, 

заспокоюючих фармакологічних препаратів [6], органі-

зації сеансів функціональної музики [10]. До цієї групи 

входять різні форми активного впливу однієї людини на 

іншу: переконання, наказ, гіпноз, навіювання [9]. Всі 

зазначені способи достатньо широко використовуються 

в практиці оптимізації ФС і є докази їх ефективності. 

Однак, при їх використанні суб'єкту праці відводиться 

швидше пасивна роль – він виступає в якості реципієнта, 

який потребує сторонньої підтримки. Тому в 

психологічному плані спеціальний інтерес складають 

методи саморегуляції станів. 

Поряд зі способами, що розвиваються в рамках 

формування професійних навичок та вмінь, тренування 

фізичної витривалості та загальнооздоровчих заходів, 

використання прийомів поведінкової психотерапії та 

групового тренінгу, методи саморегуляції орієнтовані на 

організацію спеціальної діяльності людини для 

подолання несприятливого ФС. При цьому методи 

психологічної саморегуляції, які розуміються у вузькому 

смислі слова, прямо пов„язані зі впливом на стан 

людини. 

Головною особливістю методів саморегуляції станів 

є їх спрямованість на формування адекватних 

внутрішніх засобів, які дозволяють здійснювати 

спеціальну діяльність щодо зміни свого стану [5]. 

Оволодіння навичками саморегуляції стає особливо 

актуальним з розвитком сучасних  професій в металургії, 

які диктують необхідність «володіти собою» і діяти 

відповідно до особливостей ситуації. Відповідно до 

цього особливої ваги набувають питання підготовки 

конкретних методик з урахуванням цілей психопро-

філактичної роботи, можливості їх використання 

спеціалістами даної професії та оцінки оптимізуючого 

ефекту. 

Проблема шляхів і засобів підвищення ефективності 

та безпечної діяльності хвилює багатьох спеціалістів, які 

працюють в галузі психології і психофізіології 

діяльності фахівців харчової промисловості. В останнє 

десятиріччя суттєвий внесок в її розробку для професій 

зробили відомі вчені [4;6], які зазначають, що втілення 

відповідних способів оптимізації ФС фахівців харчової 

промисловості в психології та психофізіології  праці має 

свої особливості. 

В психології соціальної роботи вчені виділяють дві 

групи шляхів, які використовуються для збереження 

працездатності [11]. Перша група шляхів визначається 

ще до зустрічі фахівця з технікою і найбільше значення 

із них мають: 

– розподіл функцій та прогноз впливу і взаємозв„язків 

в системі техніка–людина – «середовище», з урахуван-

ням психофізіологічних можливостей людини; 

– професійний психологічний відбір з обов„язковим 

довгостроковим прогнозом психофізіологічних резервів 

організму та успішності працездатності спеціалістів; 
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– використання психофізіологічних методів навчання 

та тренування, спрямованих на розвиток саме тих 

психологічних якостей та фізіологічних властивостей 

організму, котрі лежать в основі ефективного 

використання роботи за конкретним фахом. 

Друга група шляхів використовується в процесі 

обслуговування та експлуатації техніки і, в свою чергу, 

включає дві підгрупи заходів. Одні з них застосовують 

постійно, інші ж за необхідності. 

Призначення заходів першої групи - профілактика 

несприятливих функціональних змін в організмі, 

збереження й підвищення стійкості психофізіологічних 

резервів організму, запобігання розвитку вираженої 

втоми та перевтоми у  фахівців. В першу групу заходів 

включаються: 

– динамічний контроль за станом функцій організму 

та працездатності; 

– заходи щодо розширення психофізіологічних 

резервів в період між виконанням циклів діяльності; 

– заходи в період виконання циклів або окремих 

виробничих завдань; 

– заходи після виконання виробничих завдань; 

– заходи безпосередньої дії на організм . 

Заходи другої групи проводяться в разі необхідності 

з метою мобілізації резервних можливостей організму 

для підтримки й негайного підвищення працездатності. 

До таких заходів належать вдихання кисню при 

нормальному тиску, повітряно-теплові процедури, дія 

імпульсним електричним струмом, застосування 

електросну, використання  препаратів тощо [8]. 

Перелічені заходи відносяться до психофізіо-

логічного забезпечення виробничих завдань [5], а воно, в 

свою чергу, включене в систему медичного забезпе-

чення разом з лікувально-профілактичними, санітарно-

гігієнічними та протиепідемічними заходами. Крім суто 

психофізіологічних заходів, котрі дозволяють підвищити 

працездатність за рахунок регуляції неспецифічної 

стійкості ФС й фізіологічних резервів організму фахівців 

важливе значення для ефективного та безпечного 

виконання професійної діяльності мають матеріально-

технічні та соціально-психологічні заходи. Останні 

вважаються неспецифічними заходами підвищення 

працездатності. 

В останні роки все більше з‟являється робіт, в яких 

обґрунтовується необхідність проводити комплексне 

психологічне забезпечення професійної діяльності 

спеціалістів, головною метою якого є підтримка 

основних показників працездатності на оптимальному 

рівні у будь-яких умовах [9]. Психологічне забезпечення 

професійної діяльності металургів включає наступні 

заходи: психологічну діагностику; психологічне 

прогнозування ефективності майбутньої діяльності; 

психологічну підготовку; психологічну підтримку у ході 

виконання навчально-виробничих завдань; психологічне 

вивчення і моделювання майбутніх умов діяльності; 

навчання фахівців методам саморегуляції та вольової 

мобілізації [3]. Однак, умови професійної діяльності  

спеціалістів в умовах харчової промисловості вимагають 

від вчених пошуку більш ефективних психологічних 

заходів підвищення, збереження й відновлення їх 

працездатності в умовах професійної діяльності. Для 

чого ряд авторів пропонують використовувати додаткові 

елементи комплексного психологічного забезпечення: 

аутогенне тренування; психологічну допомогу; 

спеціальні фізичні вправи окремо або поєднано [8]. Із 

всієї сукупності заходів, що пропонується для 

оптимізації ФС спеціалістів виконавського профілю, 

сьогодні найбільшого значення набувають методи 

довільної психічної саморегуляції стану [9]. Як уже 

зазначалося, застосування методу довільної психічної 

саморегуляції для підвищення ефективності професійної 

діяльності є особливо актуальним, оскільки він 

орієнтований на саморегуляцію несприятливих ФС та їх 

подолання. Цей метод дозволяє самостійно, шляхом 

самонавіювання впливати на окремі функції організму, і 

що характерно для нього, на відміну від інших, що він 

може застосовуватись на спеціальних заняттях, під час 

відпочинку, при виконанні фізичних відновлювальних 

процедур тощо. В кожному окремому випадку 

спеціальні формули можуть розроблятися як самим 

фахівцем (при оволодінні методом довільної психічної 

саморегуляції), так і за участю соціального психолога. 

За допомогою прийомів довільної психічної 

саморегуляції можливо нормалізувати і оптимізувати 

рівень емоційного збудження, мобілізувати свої 

внутрішні функціональні резерви і в першу чергу 

центральної нервової системи, на подолання фізичних і 

психічних навантажень, зняти чи знизити психічну 

напругу, які ускладнюють прояв інтелектуальної, 

мисленнєвої діяльності, швидкісних і точністних 

характеристик [8]. Довільна психічна саморегуляція 

може використовуватись як профілактичний і 

лікувальний засіб при невротичних розладах, утомі та 

перевтомі, нервово-психічній напрузі тощо. Метод 

дозволяє позбутися небажаних властивостей і 

негативних якостей – невпевненості в собі, нерішучості, 

а також набути необхідних позитивних – рішучості, 

цілеспрямованості. Даний метод отримує широкого 

розповсюдження у різноманітних сферах життє-

діяльності людей: у медичній практиці; у спорті; 

соціальній психології; у військовій сфері та ін. 

Вченими доведено, що психічна саморегуляція стану 

створює позитивний вплив на процеси відновлення 

працездатності, підвищення ефективності професійної 

діяльності. Корегуючий вплив методу на індивідуально-

психологічні особливості особистості привернув увагу 

багатьох вчених для його використання здоровими 

людьми у різних галузях діяльності. Особливо широкого 

розповсюдження для регуляції ФС організму за 

допомогою аутогенного тренування отримано у 

соціальній роботі [3]. Найбільш широкого розпов-

сюдження у її практиці отримало “психорегулююче 

тренування” під назвою “психом'язове тренування” [8] та 

“емоційно-вольова підготовка” фахівців [7]. Особливістю 

методики є те, що у обох випадках навчання проводиться 

у формі гетеротренінгу під керівництвом психолога, або 

лікаря чи тренера. В основі курсу лежать вправи 

тренованої м'язової релаксації, які викликають фазові 

стани у корі головного мозку. У подальшому 

засвоюються вправи, спрямовані на загальне заспокоєння; 

цілеспрямовано розвивається здібність до сенсорної 

репродукції; використовуються прийоми, спрямовані на 



   
69  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

підвищення здібностей до самонавіювання і активної 

реалізації формул самонаказів. 

Застосування прийомів довільної психічної саморегу-

ляції ФС може реалізовуватися через визначені способи 

самовпливу: вольова саморегуляція (аутотренінг); 

вербальний самовплив (самонаказ, самопереконання); 

невербальний самовплив (різні форми уяви, ідеомо-

торика, емоційна репродукція) [3]. В основу вольової 

саморегуляції покладено різні модифікації аутотренінгу, 

які сьогодні знаходять найбільшого застосування, і 

призначені для психо-м'язового тренування, що включає 

чотири компоненти: вміння розслабляти м'язи; здатність 

максимально чітко уявляти зміст формул самонавію-

вання; вміння утримувати увагу на вибраному об'єкті; 

вміння впливати на самого себе необхідними 

словесними формулами. 

З середини 80-х років ХХ століття застосування 

методу довільної психічної саморегуляції набуває 

професійно-прикладного значення. Серед багато-

чисельних факторів, які впливають на працездатність і 

можуть сприяти розвитку психоневрологічної патології 

виділяють три основні групи: підвищена нервово-

емоційна напруга; перевтома; гіпокінезія і сенсорна 

деривація; хронобіологічні фактори [10]. 

Багато вчених звернули увагу на стан спеціалістів, 

діяльність яких пов'язана з підвищеною нервово-

емоційною напругою, високою відповідальністю і впли-

вом екстремальних факторів праці: спеціалістів- опера-

торів [11], водолазів, парашутистів [9], космонавтів [10], 

корабельних спеціалістів [8]. 

Дослідження багатьох авторів показали, що 

застосування прийомів психічної саморегуляції у 

спеціалістів операторського профілю сприяє розвитку 

навичок до самоконтролю, до самоспостереження за 

зовнішніми проявами емоцій, вмінню самостійно 

переборювати емоційну напругу, самостійно управляти 

своїми самопочуттями і поведінкою, які найбільш 

раціональні у кожному випадку. Це сприяло покращенню 

соціально-психологічного клімату, підвищенню згурто-

ваності, мотивації і внутрішньо групової взаємодії, 

деякому зниженню професійних захворювань, підвищен-

ню ефективності професійної діяльності; у тому числі в 

особливих умовах [5]. Окрім відмічених соціально-

психологічних ефектів, спостереження показали, що 

психічна саморегуляція істотно впливає на психічний 

стан людини, підвищує здатність до концентрації уваги, 

швидкості простих й складних реакцій, об'єму 

короткочасної та довготривалої пам'яті; покращує 

самопочуття, активність, настрій спеціалістів [8]. 

Одним із важливих елементів комплексного 

психологічного забезпечення професійної діяльності в 

операторів є активний відпочинок у зв‟язку з їх значною 

розумовою працею – фізичні вправи. Фізичні вправи – 

це ефективний засіб боротьби з гіподинамією та 

мобілізації резервних психічних та фізичних 

можливостей організму [10]. Однак у більшості випадків 

рекомендації про підбір фізичних вправ, їх використання 

носять загальний характер. Деякі автори пропонують 

регулювати темп і кількість вправ у залежності від 

температури, вологості і змісту СО2 у приміщеннях [6]. 

Інші вважають, це недоцільним так як відомо, що: по-

перше, довготривала дія гіперкінезії покращує 

адаптацію до фізичних навантажень, по-друге, фізичні 

навантаження прискорюють адаптацію до температур-

ного режиму [9]. У дослідженнях М.С. Корольчука [2, 

с.35] підтверджується доцільність виконання фізичних 

вправ на різних етапах діяльності. 

Застосування розглянутих елементів психологічного 

забезпечення професійної діяльності фахівців харчової 

промисловості  у поєднанні з певними організаційними 

заходами дають можливість здійснювати контроль за 

динамікою працездатності останніх та створення більш 

оптимальних умов праці. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Розглянувши основні шляхи та засоби оптимізації і 

профілактики несприятливих ФС, здійснення психоло-

гічного аналізу діяльності  фахівців, вивчення досвіду 

застосування засобів оптимізації для усунення несприят-

ливих ФС в таких галузях науки як психологія праці, 

психогігієна, медицина, психологія та психофізіологія  

праці дають право стверджувати, що реалізація 

корегуючих впливів на ФС в умовах професійної 

діяльності може бути здійснена за допомогою методу 

довільної психічної регуляції стану, який на сьогодні є 

найбільш актуальним і перспек-тивним психологічним 

засобом оптимізації ФС. Зазначений метод є достатньо 

ефективним для усунення несприятливих ФС (перевтоми, 

нервово-психічної напруги, гіперкінезії, монотонії тощо). 

Його використання і складає перспективу подальших 

досліджень у контексті психологічного забезпечення 

соціальної підтримки фахівців харчової промисловості. 
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METHODS OF INVESTIGATION OF THE FUNCTIONAL STATES OF THE EXPERT IN CONDITIONS 

OF THE FOOD INDUSTRY 

The article is devoted to the review of the basic theoretical approaches to the psychological regulation of functional states 

of specialists in the conditions of production activity. The purpose of the article is to determine the essence of psychological 

regulation of the functional states of specialists and to reveal its peculiarities in the food industry. An overview of methods 

of functional status research and classification of methodological approaches is developed, their main provisions are outlined. 

The expediency of using the method of arbitrary psychological self-regulation for solving the problems of psychological 

support of social support of food industry specialists is substantiated. 
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Постановка проблеми. Протягом тривалого часу 

роль батьків у вихованні та навчанні дитини применшу-

валася. Ця тенденція позначалася на можливостях реалі-

зації у педагогічному процесі батьківського потенціалу 

та пошуку власних можливостей. Особливого значення 

це явище набувало серед батьків дітей з особливими 

освітніми потребами у контексті забезпечення прав 

дитини на якісну освіту. 

Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами (ООП), та їхніх сімей 

сьогодні актуалізується державною політикою в сфері 

освіти [2], пріоритетним напрямком якої є сприяння у 

реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. За такої сприятливої 

ситуації використання батьківського ресурсу набуває 

особливо важливого значення у процесі навчання, 

виховання та соціальної інтеграції зазначеної категорії 

дітей. Нині держава наділила правами батьків дітей з 

особливими освітніми потребами, переглянувши норма-

тивно-правове забезпечення відповідно до Конвенції про 

права дитини, Саламанської декларації [3;9]. Проте 

залучення батьків до взаємодії з командою фахівців, 

насамперед у системі інклюзивного навчання, на 

сьогоднішній день реалізується вкрай вибірково через 

недостатність науково-методичного забезпечення, а 

часто – неготовність самих батьків до співпраці. 

За останні роки наше суспільство уже пройшло 

чималий шлях впровадження сучасних форм реалізації 

права дітей з особливими освітніми потребами на якісну 

освіту. На сьогоднішній день держава декларує не тільки 

батьківські права, як представників дитини в освітньому 

просторі. Стосунки зі спеціалістами також визначені 

чинним законодавством [5;7]. Вони передбачають 

залучення батьків безпосередньо до розробки та 

здійснення корекційних програм за участю їхніх дітей, 

участь у команді супроводу дитини в закладі освіти. Це 

в сою чергу дозволяє батькам впливати на корекційно-

розвитковий процес протягом усього періоду отримання 

необхідної фахової допомоги дитиною з особливими 

освітніми потребами. Спеціаліст, з іншого боку, отримує 

можливість включення батьків до співпраці для 

побудови якнайкращої стратегії виховання та розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, в тому числі 

з тяжкими порушеннями мовлення. Тому сьогодні на 

часі пошук способів залучення батьків до корекційно-

розвиткового впливу на дитину, особливо в умовах 

інклюзивного навчання. Зважаючи на вищесказане, 

важливою складовою роботи спеціаліста, зокрема 

вчителя-логопеда Інклюзивно-ресурсного центру та 

закладу освіти, стає побудова ефективної взаємодії з 

батьками дитини, яка має мовленнєві труднощі. 

Метою даної публікації є висвітлення досвіду 

реалізації оптимальних кроків щодо залучення батьків 

до співпраці з подолання порушень мовлення їхньої 

дитини в умовах інклюзивного навчання. 

Виклад основного матеріалу. За даними статистики 

частка дітей з порушеннями мовлення складає 26,75% 

відсотків серед дітей від 0 до 18 років із порушеннями 

психофізичного розвитку загалом та 62,61% – серед 

виявлених уперше [11]. Ці показники відображають 

лише кількість виявлених дітей серед обстежених, 

відтак, можуть вважатися примірними, оскільки не 

враховують дітей не залучених до комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку. Тож проблема 

виявлення, подолання, профілактики порушень 

мовлення у дітей досить гостро стоїть в Україні. 

Згідно наукової думки спеціальної вітчизняної та 

зарубіжної літератури, тяжкі порушення мовлення 

являють собою низку розладів мовлення, які 

супроводжуються загальним його недорозвитком 

тяжкого ступеня. До них відносять алалію, афазію, 

дизартрію, ринолалію, складну дислалію, заїкання [1;4]. 

Дітей «з нормальним слухом та первинно 

збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні 

мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, 

афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення I 

У статті розглядається питання залучення батьків у процес навчання, розвитку та соціальної 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, дітей із тяжкими порушеннями мовлення. 

Обґрунтовано необхідність залучення батьків до побудови і реалізації корекційно-розвиткової роботи з 

подолання мовленнєвого недорозвинення та особливостей психічного розвитку, що його поглиблюють. 

Висвітлюється досвід надання батькам психологічної підтримки та підвищення їхньої психолого-

педагогічної компетентності. Запропоновано примірну схему побудови співпраці з батьками в інклюзивно-

ресурсних центрах. Виділено показники ефективності супроводу родини дитини з порушеннями мовлення. 

Ключові слова: тяжкі порушення мовлення (ТПМ), психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини, 

психологічний супровід, інклюзивно-ресурсний центр, соціальна інтеграція. 
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та II рівнів, дислексія), що перешкоджають навчанню у 

загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі 

органічні порушення мовлення центрального поход-

ження, як правило, зумовлюють специфічну затримку 

психічного розвитку дитини», згідно чинного законодав-

ства відносяться до категорії дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення (ТПМ) [4;2]. 

Такі діти дошкільного віку є контингентом інклюзив-

них та логопедичних груп для дітей з загальним 

недорозвитком мовлення різного рівня. Шкільного віку – 

це учні інклюзивних класів, спеціальних класів загально-

освітніх шкіл та спеціальних загальноосвітніх шкіл для 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення [5]. Це діти з 

різними мовленнєвими порушеннями та порушеннями 

різного ступеня уражень мовленнєвої функції (порушен-

нями звуковимови, недостатнім словниковим запасом, 

порушенням граматичного ладу мовлення, порушенням 

просодичного компоненту мовлення та порушенням 

зв‟язного, писемного мовлення). 

Діти з тяжкими порушеннями мовлення відносяться 

до категорії дітей з особливими освітніми потребами [7] 

Оскільки значні мовленнєві труднощі так чи інакше 

позначаються на загальному психічному розвитку 

дитини, діти з тяжкими порушеннями мовлення 

знаходяться у групі ризику виникнення вторинної 

затримки психічного розвитку. 

Для якнайкращої організації допомоги дітям з названим 

порушенням є, насамперед, необхідність усвідомлення 

того, що його вкрай важко подолати одноосібно у межах 

тільки закладу освіти. Формування фонетико-фонематич-

ного слуху, граматичних та лексичних категорій, 

звуковимови, самоконтролю у переважній більшості 

випадків ускладнюються іншими особливостями розвитку 

або поведінки. У дітей із тяжкими порушеннями мовлення 

при неповноцінності мовленнєвої діяльності спостеріга-

ються особливості формування сенсорної, когнітивної, 

емоційно-вольової сфери, навчальної діяльності, фізичного 

розвитку. Недорозвинення або своєрідність їх розвитку 

обумовлені патогенезом, глибиною та характером 

первинної мовленнєвої патології. Діти із ТПМ мають ряд 

психолого-педагогічних особливостей, що ускладнюють їх 

соціальну адаптацію і вимагають цілеспрямованої корекції 

(фіксація на дефекті, імпульсивність, негативізм тощо). 

Зважаючи на вищевказане, система корекційних 

заходів має бути направлена на формування мовленнєвої 

функції та подолання особливостей психічного розвитку, 

що поглиблюють мовленнєве недорозвинення та 

реалізовуватися командою, до складу якої, окрім вчителя-

логопеда, доцільно долучити психолога, педагога та 

батьків дитини. Подолання тяжких мовленнєвих 

порушень дається тільки тривалою працею, спрямованою 

на організацію ефективного корекційного середовища у 

закладах освіти і вдома. Взаємозв‟язок корекційно-

розвивальної роботи педагогічних працівників і участі 

батьків у такому випадку має носити одночасний за 

впливом та наступністний за змістом характер. 

Практика корекційної допомоги дітям з мовленнєвими 

порушеннями переконує, що ефективне подолання 

мовленнєвих труднощів дитини та труднощів, пов‟язаних 

із мовленнєвим недорозвитком, можливе тільки через 

включення у корекційну роботу з нею батьків. Є 

достатньо підстав для того, щоб корекційну роботу з 

дітьми з мовленнєвим неблагополуччя, починати з 

освіти батьків. Це дуже непросте завдання, оскільки 

серед батьків багато є не тільки не компе-тентних, але й 

не готових отримувати знання і вносити корективи у 

свою взаємодію з дитиною. Великою мірою готовність 

до співпраці залежить від рівня психологопедагогічної 

компетентності батьків, від готовності батьків бути 

партнерами команді фахівців, які будуть працювати з 

дитиною, від вмотивованості. Наш чималий досвід 

консультування родин дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення переконує, що серед них досить і таких, з 

якими можна успішно взаємодіяти. Одночасно 

зазначимо, що згода батьків є вирішальною на кожному 

етапі процесу соціальної інтеграції дитини з тяжкими 

порушеннями мовлення (ініціація комплексної психо-

логопедагогічної оцінки розвитку дитини, визначення 

умов навчання і виховання, моніторинг розвитку). 

Отже, ставлення батьків до проблеми дитини з 

порушеннями мовлення відіграє першорядну роль у 

ефективному подоланні цієї проблеми. Робота фахівців з 

сім‟єю дозволить підвищити поінформованість батьків 

про особливості мовленнєвого розвитку дитини, про 

актуальний мовленнєвий розвиток дитини, причини 

виявленого порушення мовлення, його прояви, вплив на 

розвиток інших психічних функцій, прогнози щодо 

подолання; підвищити ймовірність появи однакових 

очікувань щодо використання мовлення дітьми з ТПМ 

вдома і в школі. Це також сприятиме заохоченню 

мовленнєвого спілкування дитини і збільшує кількість 

людей, які позитивно впливають на неї. Регулярні 

контакти з батьками дозволяють їм краще відчути 

власне почуття відповідальності за навчальні здобутки 

дитини. Діти краще усвідомлять важливість освіти, якщо 

будуть бачити, як педагоги і батьки працюють разом. 

Також така співпраця має сформувати адекватне 

ставлення батьків до порушення дитини. 

Всі учасники команди психолого-педагогічного 

супроводу, які беруть участь у визначенні потреб дитини 

та наданні необхідної допомоги дитині (в тому числі і 

батьки дитини, або її законні представники), мають бути 

обізнаними в цьому питанні та налаштовані на 

співпрацю заради досягнення максимального результату. 

Тому робота спеціалістів з батьками дитини з тяжкими 

порушеннями мовлення, на нашу думку, має бути 

спрямована на надання їм психологічної підтримки та 

допомоги з метою включення їх в навчально-виховну та 

корекційно-розвиткову роботу, проведення консульта-

тивно-роз‟яснювальної, просвітницько-виховної роботи. 

В нашій практичній роботі психолого-педагогічна 

підтримка родини дитини з тяжкими порушеннями 

мовлення реалізовувалася певними формами діяльності, 

спрямованими на допомогу батькам. Така робота була 

індивідуально спрямованою, комплексною, система-

тичною, структурованою та вирішувала завдання [10]: 

– проведення консультативно-роз‟яснювальної, про-

світницько-виховної з метою формування педагогічної 

компетентності батьків, організації сприятливого 

мовленнєвого середовища, активізації процесів форму-

вання мовлення, попередження порушень мовлення, 

забезпечення вчасною логопедичною допомогою; 
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– інформування стосовно вікових особливостей 

мовленнєвого та психічного розвитку, етапів становлення 

мовленнєвої функції; 

– забезпечення батьків точною, зрозумілою інформа-

цією стосовно результатів психолого-педагогічного 

вивчення їх дитини; 

– підвищення поінформованості батьків про труднощі 

та потенційні можливості дитини, перспективи розвитку, 

способи та засоби виховання; 

– включення батьків в планування корекційної роботи 

та власне у навчально-виховну та корекційно-розвиткову 

роботу; 

– навчання батьків корекційним прийомам, які доречно 

використовувати у подоланні неправильної звуковимови, 

артикуляційним вправам, дихальним вправам, способам 

розвитку дрібної моторики, лексико-граматичного ладу 

мовлення, вмінню створювати корисні розвиваючі, 

комунікативні ситуації; 

– формування у батьків адекватного ставлення до 

стану дитини та адекватних очікувань щодо прогнозу 

щодо подолання мовленнєвого порушення (строку, 

способів подолання, вимог до мовлення дитини на 

поточному рівні мовленнєвого розвитку). 

Орієнтовну схему взаємодії фахівця з батьками 

дитини з порушеннями мовлення можна представити 

такими рівнями: 

1. Попереднє знайомство з батьками дитини 

(встановлення контакту), що передбачає збір первинної 

інформації про проблеми дитини та її родини. 

2. Інформування щодо наявності / відсутності пору-

шення та можливості надання необхідних корекційно-

розвиткових послуг, їх обсягу. 

3. Саме співпраця, що полягає у: 

– плануванні на етапі складання індивідуального 

освітнього та колекційного маршруту; 

– реалізації корекційно-розвиткової роботи; 

– оцінці ефективності корекційно-розвиткової прог-

рами. 

Первинне знайомство з батьками у нашій практиці 

ми організовували за відсутності дитини. Це дозволяло 

батькам концентруватися на спілкуванні зі спеціалістом, 

говорити відверто, докладно. На цьому етапі батьки 

висвітлювали факти сімейного життя (умови виховання, 

стосунки між членами сім‟ї) та розвитку дитини (перебіг 

вагітності, пологів, наявність хронічних захворювань, 

травм, особливості домовленнєвого та мовленнєвого 

розвитку зі слів батьків). Опитування батьків ми 

проводили усно. Були з‟ясовані умови виховання 

(надмірна суворість, гіперопіка, педагогічна занедбаність, 

непослідовність, нерівність вимог дорослих), виявлено 

якість комунікативного середовища (одно-, двомовність, 

багатомовність). Важливо підтримувати діалог, не 

надаючи оціночних суджень, а отриману інформацію 

використовувати тільки для організації позитивної 

взаємодії. Нами було також з‟ясовано мету звернення та 

потреби родини. Виявлено рівень усвідомлення 

батьками труднощів дитини та рівень адаптації родини 

до ситуації неблагополуччя. 

На початковому етапі було важливо встановити 

контакт з батьками дитини з метою вивчення анамнезу, 

особливостей мовленнєвого та немовленнєвого розвитку 

дитини, а також ставлення батьків до труднощів дитини, 

рівня їх поінформованості про порушення, очікуваних 

результатів корекційної роботи. Важливим було не лише 

отримати інформацію від батьків, а й перевірити як вони 

сприйняли інформацію надану спеціалістом. Необхідно, 

щоб батьки правильно зрозуміли позицію фахівця, його 

погляди на проблеми родини. Тут важливо встановити 

довірливі стосунки. Рівень довіри до фахівця буде 

обумовлений емоційним станом батьків, культурним, 

соціальним рівнем родини, особистісними ресурсами 

кожного члена сім‟ї, рівнем освіти, самоповаги. Довіра 

батьків до педагога також ґрунтується на повазі до його 

досвіду, знань, компетентності в питаннях корекції 

мовленнєвих порушень, а головне, на довірі до нього в 

силу його особистісних якостей (турботливості, доброти, 

чуйності, уважності). У процесі спілкування необхідно 

дотримуватися тактовності, не використовувати катего-

ричних висловлювань, розуміти емоційний стан співроз-

мовника. 

На першому рівні взаємодії нами було узагальнено 

уявлення про проблеми дитини та її сім‟ї, сформовано 

логопедичне припущення стосовно стану сформованості 

мовленнєвої функції дитини. За результатами отриманої 

інформації було організовано психолого-педагогічне 

вивчення дитини з порушеннями мовлення. 

Інформування щодо наявності/відсутності порушення 

та можливості надання необхідних корекційно-розвитко-

вих послуг, їх обсягу проводилося безпосередньо після 

психолого-педагогічного вивчення дитини. Передбачало 

доведення до відома батьків виявлених особливостей 

мовленнєвого розвитку дитини за результатами вивчення 

(вікова норма, варіанти ненормативного формування 

мовленнєвої функції). У разі виявлення мовленнєвого 

порушення у дитини, ми акцентувати увагу на збере-

жених функціях з метою формування оптимістичних 

очікувань у батьків щодо його подолання. Розуміння 

актуального стану та потреб дитини батьками дозволило 

б сформувати адекватні вимоги до самої дитини та 

спеціалістів. Також було ознайомлено батьків із 

завданнями і змістом корекційної допомоги, що може 

надаватися дитині. 

Наприклад, такими завданнями корекційної-розвит-

кової роботи можуть бути: формування навичок 

правильної звуковимови; розвиток фонематичного слуху; 

збагачення та уточнення словникового запасу; розвиток 

уваги до морфологічного складу слів та словозміни у 

словосполученнях; робота над граматичною структурою 

речення, виховання вміння правильно складати прості 

поширені речення у зв‟язному мовленні; розвиток 

діалогічного і зв‟язного мовлення; розвиток комуніка-

тивної функції; подолання інших труднощів, пов‟язаних із 

мовленнєвою недостатністю (невпевненість, тривожність, 

порушення поведінки тощо). 

Головне завдання на цьому етапі у роботі з сім‟єю, на 

наш погляд, полягає в тому, щоб батьки за допомогою 

спеціаліста змогли побачити реальні потреби дитини та 

перспективу її розвитку, з‟ясували можливі труднощі  

соціального розвитку, що виникають на тлі порушення 

мовлення, а також визначити свою роль у процесі 

психолого-педагогічного та корекційної-розвиткового 

супроводу дитини. Важливим є у тактовній формі 
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позбавити ілюзій щодо прогнозу швидкого подолання 

мовленнєвого неблагополуччя та показати оптимістичні 

перспективи розвитку дитини у правильно організо-

ваному навчально-виховному середовищі. 

Також спеціаліст повинен надати інформацію про 

існуючі корекційно-розвиткові програми, можливості 

надання відповідних послуг, права та обов‟язки батьків в 

організації корекційного навчання та реалізації освітніх 

потреб дитини з тяжкими порушеннями мовлення. 

Подальша робота з сім‟єю дитини з мовленнєвим 

недорозвиненням передбачала: 

1. Планування. Реалізувалося безпосередньою участю 

батьків у командах психолого-педагогічного супроводу 

дитини з мовленнєвими порушеннями у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти. Батьків було 

залучено до створення адекватних корекційних програм 

для їх дитини, було враховано думки батьків при 

прийомі рішення стосовно затвердження плану дій чи 

внесення коректив в уже існуючий план корекції. 

Можливі напрямки залучення батьків дітей з ТПМ 

такі: обговорення спільних зусиль та підбору адекватних 

напрямків роботи педагогічного колективу, залучення до 

створення розвивального середовища у групі чи класі, 

створення та обговорення корекційних програм з 

батьками дітей з мовленнєвими порушеннями, підведення 

підсумків корекційної роботи за окремий період, 

навчальний рік. 

2. Реалізація корекційно-розвиткової роботи. Залучення 

батьків до участі в корекційному процесі щодо подолання 

мовленнєвого порушення було розпочато із відвідування за 

запрошенням (чи власним бажанням) певних моментів 

навчального та поза навчального процесу. Це дозволило: 

батькам – побачити особливості роботи з дитиною з 

порушеннями мовлення, познайомитися з методами та 

формами корекційно-розвиткового впливу, навчитися 

прийомам корекційно-розвиткової роботи, спеціалісту –

 акцентувати увагу батьків на позитивних досягненнях в 

розвитку мовлення, забезпечити інформацією щодо 

створення умов для їх появи, сформувати у батьків 

уявлення про основні критерії готовності до навчання в 

школі та формування передумов до виникнення писемного 

мовлення, забезпечити таким чином безперервність 

корекційно-розвиткового впливу на дитину з тяжкими 

порушеннями мовлення у групі (класі) та вдома. 

Батькам надавалися практичні поради щодо 

особливостей спілкування з дітьми вдома, пояснення та 

рекомендації щодо вирішення повсякденних проблем, 

пов‟язаних з вихованням, розвитком, комунікацією. 

Було організовано знайомство з досвідом інших батьків. 

Формами взаємодії з батьками дитини з ТПМ у 

психолого-педагогічному супроводі на цьому етапі 

можуть бути: 

– індивідуальні або колективні бесіди, практикуми; 

– консультування; 

– семінари; 

– лекції; 

– майстер-класи. 

3. Оцінка ефективності корекційно-розвиткової 

програми реалізовувалась через проведення моніторингу 

динаміки розвитку дитини з порушеннями мовлення 

шляхом взаємодії з батьками. 

Участь батьків у проведенні моніторингу з розвитку 

мовлення дитини та вивченні ефективності корекційних 

заходів у відповідні етапи реалізації корекційно-

розвиткової програми (або Індивідуальної програми 

розвитку) дозволила визначити особливості розвитку 

дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах 

реалізації ІПР, визначити динаміку розвитку дитини з 

метою планування подальших дій у наданні корекційних 
послуг, або більш ефективного коригування індивідуальної 

освітньої траєкторії, урахування актуальних потреб та 

можливостей дитини. Така робота передбачала обгово-

рення з батьками успіхів, прогресу або труднощів в 

мовленнєвому розвитку дитини, результатів досягнень у 

навчальній діяльності, особливостей спілкування з 

оточуючими. 

Висновки. Показником ефективності супроводу 

родини дитини з порушеннями мовлення є оптимістичний 

настрій батьків, який свідчить про їхню віру в успіх 

корекційної роботи з дитиною, а також встановлення 

дружніх стосунків між учасниками команди супроводу, 

обмін досвідом, подолання неконструктивних установок, 

безпорадності та страху перед невідомими перспективами 

розвитку дитини, розуміння причин труднощів розвитку та 

поведінки дитини, прогноз можливих варіантів її 

індивідуального розвитку, прийняття рекомендації 

спеціаліста, як інструменту власної діяльності з виховання 

та розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями. 
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Постановка проблеми. Запроваджене на сучасному 

етапі реформування середньої освіти «Концепція Нової 
української школи» (Концепція НУШ) одним із засобів 
формування якостей особистості визначає сучасне 
освітнє середовище НУШ [1]. При цьому змін має 
зазнати просторово-предметне оточення педагогічного 
процесу, програмне забезпечення навчальних предметів 
та перелік засобів, за допомогою яких здійснювати-
меться цей процес. Концепція НУШ декларує плануван-
ня та дизайн освітнього простору школи, який буде 
мотивувати до участі в створенні такого середовища. 
Передбачено також оновлення лабораторної бази для 
вивчення низки шкільних предметів й формування в 
учнівської молоді навичок наукової діяльності та 
винахідництва. 

Відповідно до основних положень Концепції НУШ в 
контексті нашого дослідження звертаємо увагу на другу 
фазу НУШ (2019–2022 рр.), яка регламентує розроблення 
та затвердження стандартів базової середньої освіти у 
2019 р. на компетентнісній основі [1, с.32]. Реалізація 
окреслених етапів й положень реформування сучасного 
закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) потребують 
кардинальної зміни ролі вчителя та акцентування уваги 
на суттєвих змінах процесу його підготовки. Цілком 
очевидно, що частину творчої діяльності з дизайну 
освітнього простору ЗЗСО буде покладено на фахівця 
технологічної освіти (вчителя трудового навчання і 
технологій), який організовує проєктну діяльність учнів, 
і, використовуючи різні види виробничих технологій, 
здійснює вплив на освітнє середовище. 

Тож підготовка майбутнього фахівця технологічної 
освіти має охоплювати комплекс дисциплін, зміст яких 
безпосередньо спрямовано на організацію діяльності з 
формування просторово-предметного оточення педагогіч-
ного процесу НУШ. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аспекти 
навколишнього освітнього середовища неодноразово 
досліджувалися в працях вітчизняних (Є.  Антонович, 
В. Биков, А. Гуржій, Ю. Жук, І. Зязюн, О. Ільченко, 
В. Сидоренко, С. Сисоєва, Л. Тархан, П. Татаївський, 
В. Тименко, В. Титаренко, Д. Тхоржевський, О. Шевнюк 
та ін.) і зарубіжних (Р. Баркер, Д. Гібсон, Дж. Дьюї, 
Я. Корчак, К. Левин та ін.) учених. 

Аналіз наукового доробку зазначених учених-
практиків і результати наукових спостережень свідчать 
про те, що вчителі трудового навчання і технологій, 
керівники гуртків відчувають труднощі у визначенні 
змісту, форм і методів організації освітнього процесу, 
який передбачає проєктну діяльність, що ґрунтується на 
принципах дизайну. Крім того, протягом останніх років 
спостерігається тенденція до зменшення дизайнерської 
складової у навчальних планах підготовки цих фахівців. 

Метою статті є обґрунтування доцільності запро-
вадження дисциплін художньо-дизайнерського циклу, 
зміст яких спрямовано на вивчення теоретичних 
положень та оволодіння практичними засобами форму-
вання та удосконалення освітнього середовища НУШ як 
фактора підготовки майбутніх фахівців технологічної 
освіти. 

Виклад основного матеріалу. В умовах реформу-
вання середньої школи Концепція НУШ декларує 
формування сучасного високо естетичного освітнього 
середовища, яке забезпечить комфортні (ергономічні) 
умови, засоби і технології для успішного освітнього 
процесу. Враховуючи визначені компоненти, підготовка 
майбутнього фахівця технологічної освіти – вчителя 
трудового навчання і технологій, здатного забезпечити 
підвищення естетичного та ергономічного рівня закладу 
освіти (ЗО) в цілому і робочих місць учителя та учня 
зокрема, є одним з головних факторів, що реалізуються 

Висвітлено обґрунтування доцільності запровадження комплексу дисциплін художньо-дизайнерського циклу, 
зміст яких спрямовано на вивчення теоретичних положень та практичних засобів організації освітнього 

середовища Нової української школи (НУШ) як фактора підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти. 

Проаналізовано науково-методичні джерела з досліджуваної проблеми. Обстоюється позиція щодо доповнення 
навчальних планів дисциплінами художньо-дизайнерського циклу. Запропоновано шляхи формування 

дизайнерсько-технологічних компетентностей. Окреслено перспективи подальшого дослідження проблеми. 
Ключові слова: фахівець технологічної освіти, сучасне освітнє середовище, освітній процес, просторово-

предметне оточення, зміст підготовки вчителя, компетентність. 

mailto:agalec.i@gmail.com


   
77  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

через оновлення змісту технологічної освіти. 
На основі аналізу розвитку наукових досліджень 

початку ХХ ст. можна стверджувати, що у вітчизняній і 
зарубіжній освіті активізувався пошук нових форм і 
методів освітнього процесу, в якому набули значення 
поняття «середовище» й «освітнє середовище» зокрема. 
Так, у психолого-педагогічних джерелах поняття 
«середовище» почали використовувати ще в 20-х рр., 
наприклад, «суспільне середовище дитини» (П. Блонський), 
«навколишнє середовище» (А. Макаренко), «педагогіка 
середовища» (С. Шацький) та ін. [2, с.41]. Сутність 
наведених понять і в наш час привертає увагу вчених-
практиків щодо впливу на формування та розвиток 
особистості. 

За визначенням відомого українського науковця 
А. Льовочкіної поняття «середовище – це система 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що безпосередньо 
впливає на спосіб існування індивіда, з якою індивід 
може взаємодіяти» [3, с.34]. 

Інший український вчений Ю. Швалб, розкриваючи 
поняття «середовище», аргументує потребу у виокрем-
ленні факторів, що насичують різні сфери життєдіяль-
ності людини. При цьому вони впроваджуються як 
фактори середовища (сукупність природних і соціальних 
умов), які безпосередньо впливають на способи 
організації її діяльності [4]. 

Авторами навчального посібника «Основи 
педагогічної ергономіки» визначено, що «Середовище – 
інтегральна система, що складається із багатьох 
природних та штучних компонентів, яка перебуває у 
контакті з індивідом і впливає як прямо, так і 
опосередковано на його розвиток, розвиваючись при 
цьому сама» [5, с.185]. 

В. Ясвін під сутністю освітнього середовища розуміє 
систему впливів й умов формування особистості за 
заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, 
що містяться в соціальному і просторово-предметному 
оточенні [6]. 

Л. Рибалко в своїй дослідній роботі виокремлює 
низку моделей освітнього середовища (комунікативно-
орієнтована, еколого-особистісна, антрополого-психоло-
гічна, психодидактична, екопсихологічна), у межах яких 
це оточення досліджується. На думку автора, у вітчизняній 
педагогічній теорії і практиці недостатньо обґрунтовано 
характеристики освітнього середовища [2, с.41]. 

Наголосимо, що перелік і зміст компонентів освітньо-
го середовища визначаються профілем й специфічними 
особливостями кожного ЗО. Освітнє середовище розгля-
дається через ефективність соціального середовища. Втім 
аналіз освітнього середовища через соціальну взаємодію 
дає підстави стверджувати, що не існує заздалегідь 
заданих показників ефективності, оскільки будь-який ЗО 
є одночасно і унікальним, і активним учасником 
соціальних відносин. 

За результатами наукових розвідок з означеного 
питання можна сформулювати визначення: середовище 
людини – це її соціальне та природне оточення, яке 
здійснює певні впливи низкою стимулюючих факторів, 
на які вона реагує впродовж усього життя, починаючи 
від найпростіших фізіологічних потреб і завершуючи 
етапами особистісного саморозвитку, самовизначення й 
самореалізації, до яких належать: здобуття відповідної 
освіти, формування професійних знань, набуття 

професійних навичок, накопичення досвіду та певна 
сукупність умінь. 

Варто також навести його ситуативні ознаки 
середовища, яке є фоном соціального та особистого 
буття людини, здійснює вплив на всі органи відчуття; 
надає широкий спектр інформації, більший за здатність 
до засвоєння; сприймається залежно від виду діяльності. 

Отже, у сучасній педагогіці й психології вже розгляд-
далися проблеми організації і використання освітніх 
можливостей середовища у формуванні особистості, 
виокремлювалися типи середовища – культурне, освітнє, 
розвивальне, педагогічне, життєве та ін. 

Освіта, яка здійснюється у середовищі ЗО, й 
сформована в результаті культура як система програм 
людської діяльності є неподільними та взаємопов‟яза-
ними. Фахівці з психології неодноразово підкреслювали 
тісний зв‟язок освіти із загальними процесами в різних 
галузях культури. Цей зв‟язок існував завжди. Важливою 
характеристикою такого зв‟язку є те, що він взаємо-
обумовлений, тобто будь-які зміни в культурі спри-
чинюють зміни в освітньому середовищі, а зміни в освіті 
досить суттєво впливають на загальнокультурні процеси. 
«Культура пронизує всі напрями людської діяльності – 
від основ матеріального виробництва і людських потреб 
до найвеличніших виявів людської творчості. Вона 
впливає на всі сфери суспільної та індивідуальної 
життєдіяльності – працю, побут, дозвілля, мислення, 
практичну діяльність тощо» [7, с.439]. 

Для культури ХХ – початку ХХІ ст. особливо 
актуальною стала її проєктність. Звідси поняття 
«проєктної культури», яке визначає цей феномен та 
погляд на культуру. Феномен проєктності пов‟язаний з 
проєктною діяльністю, мета якої полягає у перетворенні 
оточуючого людину предметного середовища, і яка 
наразі є основною змістовою лінією шкільного предмета 
«Трудове навчання» освітньої галузі «Технологія» та 
вибірково-обов‟язкового предмета «Технології». 

Отже, підготовка фахівця технологічної освіти, 
здатного залучити учнівську молодь до творчої проєктно-
перетворювальної діяльності, є складовою сучасного 
освітнього процесу закладу вищої педагогічної освіти 
(ЗВПО), який сприяє підготовці фахівців з інтегруючим, 
міждисциплінарним мисленням, характерним для такого 
виду діяльності, як дизайн, що за своїм значенням 
наближається до рівня фундаментальних загальноосвітніх 
дисциплін. 

Програми оновлення освіти та підготовки 
педагогічних кадрів на основі ідей проєктної культури є 
відомими в індустріально-розвинених країнах світу, 
наприклад, Великій Британії, Японії та ін. 

Повертаючись до історичних відомостей, нагадаємо, 
що для Великої Британії таким наріжним каменем стала 
програма «Дизайн у системі загальної освіти» (початок 
80-х рр. ХХ ст.). Основні позитивні складові цієї 
програми – усвідомлення зв‟язків між проєктною культу-
рою, якістю сформованого за її допомогою предметного 
середовища; споживчим попитом і вироб-ництвом; 
формування в особистості потягу до предмет-ної 
творчості; оволодіння найпростішими технологіями 
оброблення матеріалів як основи проєктного мислення, 
зв‟язок між проєктним задумом та його втіленням у 
матеріалі; формування суб‟єкта, здатного до перетво-
рення близького йому навколишнього середовища [8]. 
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Іншим прикладом є Японія, яка на державному рівні 
проголосила своє перетворення з країни економічного 
експорту в «країну дизайну». Такий підхід полягав у 
тому, що дизайнерська освіта – це не формування 
особистості споживача і не інструктування майбутніх 
дизайнерів. Її призначення – сприяти розвитку наступних 
поколінь, а якщо це насправді так, то освітній процес у 
напрямі дизайну є набагато важливішим, ніж його 
результати [9]. 

Важливо зазначити, що освітяни України, яка на той 
час перебувала у складі Радянського Союзу, також 
опікувалися цією проблемою. З‟явилися перші класи у 
середніх загальноосвітніх школах Києва, Харкова, 
Рівного, Одеси, Донецька, Тернополя та інших міст, де 
як експеримент було організовано вивчення курсу 
«Основи дизайну» починаючи з II і VII класів. Саме тоді 
постала проблема підготовки вчителів до навчальної 
діяльності за цим напрямом. Освітяни відчували 
труднощі з викладанням теоретичних відомостей та 
організацією практичної частини занять. Це поясню-
валось переважно тим, що викладання вели вчителі 
досить віддалені від проблем дизайну. Внаслідок цього 
програми з вивчення основ дизайну підмінялися 
методиками, що зводили уявлення про дизайн до рівня 
кустарних промислів, рукоділля та традиційної ручної 
праці. Тож це йшло у розріз з вимогами широкого 
ознайомлення учнів з дизайнерською культурою. 

У кінці 90-х рр. на базі Харківського обласного 
інституту вдосконалення вчителів та кафедри дизайну 
Харківського художньо-промислового інституту (нині – 
ХДАДМ) організовано перепідготовку вчителів з основ 
дизайну. Основна мета такої перепідготовки полягала в 
ознайомленні з дизайн-діяльністю вчителів шкіл, що 
спеціалізувалися на викладанні таких предметів, як 
«Образотворче мистецтво»,«Креслення», «Трудове навчання». 
З часом (початок ХХІ ст.) з‟являються видання [10;11], 
розраховані на працівників освіти та студентів, які 
висвітлюють питання вдосконалення естетичних влас-
тивостей шкільного середовища та мережі середніх 
спеціалізованих ЗО, тенденції розвитку навчально-
матеріальної бази, приклади формування інтер‟єрів 
основних навчальних і допоміжних приміщень, принципи 
організації, облаштування та благоустрою різних ділянок 
приміщень. 

Заклади вищої педагогічної освіти (ЗВПО) починають 
опікуватися проблемами дизайн-підготовки педагогічних 
працівників, формуючи в них базові знання з основ 
організації предметного середовища (освітнього зокрема). 
Так, Херсонський державний педагогічний університет 
ще в 1998 р. затвердив і впровадив в освітній процес 
програму спецкурсу «Основи естетики шкільного 
інтер‟єру» за спеціальністю «Педагогіка та методика 
середньої освіти. Трудове навчання» [12]. Основне 
завдання спецкурсу – вивчення принципів, правил і 
методів, що застосовуються під час естетичного 
оформлення шкільного інтер‟єру. 

Ще нещодавно в Національному педагогічному 
університеті імені М.П. Драгоманова на базі Інституту 
гуманітарно-технічної освіти (нині – Інженерно-педаго-
гічний факультет) проводилася підготовка фахівців 
технологічної освіти за спеціалізаціями «Декоративно-
прикладна творчість» та «Дизайн предметного середо-
вища», остання з яких була започаткована В. Сидоренком – 

видатним українським ученим, доктором педагогічних 
наук, професором, член-кореспондентом НАПН України. 

Отже, цілком зрозуміло, що в певні періоди розбу-
дови освіти в Україні зміст підготовки фахівця техноло-
гічної освіти наповнювався дисциплінами, покликаними 
формувати компетентності з питань облаштування 
освітнього простору школи і Концепція НУШ відкриває 
нові можливості у вдосконаленні змісту підготовки 
сучасного вчителя. 

Тож навчальні плани підготовки фахівця технологі-
чної освіти – майбутнього вчителя трудового навчання і 
технологій мають бути доповнені як приклад дисциплі-
нами «Основи дизайну», «Композиція та формотворення», 
«Кольорознавство» та іншими дисципліннами художньо-
дизайнерського циклу, обов‟язковими для вивчення на 
всіх спеціалізаціях. Зазначені дисципліни сприятимуть 
створенню термінологічно-понятійної бази з формування 
дизайн-культури вчителя–фахівця технологічної освіти. 
У подальшому формування дизайнерсько-технологічних 
компетентностей можна здійснювати двома шляхами: 

– впровадження в навчальні плани підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання і технологій 
змістових модулів з дизайну. Насамперед це уможли-
вило б уникнення паралельності в існуванні й розвитку 
навчальних циклів гуманітарного й природничо-
математичного напрямів, а також допомогло випускнику 
школи розв‟язувати «життєві проблеми» відповідно до 
положень Концепції НУШ [1, с.4]. Саме це може стати 
основою створення міжпредметних або інтегрованих 
проєктів, а організація взаємодії студента і викладача 
буде прототипом майбутніх спільних «дизайн-проєктів» 
у освітньому процесі сучасного ЗЗСО; 

– впровадження в навчальні плани підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання і технологій 
курсів художньо-дизайнерського циклу «за вибором» 
дасть можливість студентам обирати їх відповідно до 
особистісних освітніх траєкторій. Зміст цих навчальних 
курсів сприятиме удосконаленню компетентностей, зак-
ладених у дисциплінах, які є пропедевтичними щодо 
подальшої проєктно-дизайнерської підготовки сучасного 
фахівця технологічної освіти. 

Висновки. У результаті аналізу наукового пошуку 
доходимо висновків, що важливою складовою органі-
зації освітнього середовища, а також підготовки 
майбутнього фахівця технологічної освіти – вчителя 
трудового навчання і технологій, здатного впливати на 
нього, є просторово-предметне середовище як одна з 
умов успішного функціонування освітнього процесу; 
елементи дизайн-освіти стануть змістовими модулями,  
які органічно «впишуться» у зміст вивчення дисциплін 
як гуманітарного, так і природничо-математичного 
циклів. 

Таким чином, запровадження комплексу дисциплін 
художньо-дизайнерського циклу, зміст яких спрямовано 
на вивчення теоретичних положень та оволодіння прак-
тичними засобами організації освітнього середовища 
НУШ, є вагомим фактором підготовки майбутніх фахів-
ців технологічної освіти. 

Подальше вивчення окресленої проблеми вбачаємо у 
дослідженні підходів зарубіжних учених-практиків щодо 
змістового наповнення дисциплін художньо-дизайнер-
ського напряму у ЗО та впровадження їх в освітній 
процес. 
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         The statement of a problem. Target setting. The 

concepts of «humanism», «humanization of society», «human 

rights» are closely related to certain historical, socio-

economic, political and other aspects of society as a whole and 

to individual citizens who have committed certain crimes. 

These concepts have influenced the rethinking of society 

and penitentiaries against persons who are in conflicts with 

the law, which has necessitated the improvement of social 

and humanitarian component of the professional training of 

officers and personnel of penitentiary institutions throughout 

the civilized world and in Ukraine. 

The object of the study is the humanization of training 

system of officers and personnel of penitentiary institutions, 

and the subject is the process of their educational and 

practical training, taking into account the humanitarian 

foundations of penitentiary institutions management with 

respect for human rights. 

The issues of improving the professional training of 

Ukrainian penitentiary personnel through the prism of 

respecting the rights of prisoners are among the attention  

of scientists and practitioners of various fields of knowledge 

of Law, Pedagogy, Psychology and others. It is possible  

to distinguish scientific works of such scientists as  

Koil E. [1], McHakin J. [2], Aschenko O. [3], Didenko A. [4],  
Synova V [5], Chovhan V. [6], Yakovets I. [7], Mandela N. [8], 

Anishchenko V. [9], Togochynskyi O. [9] and others. 

Initiation and relevance of these issues are related to 

current trends in reforming the country's penitentiary system, 

changing priorities in the professional activity of the person-

nel of the State Criminal-Executive Service of Ukraine, 

implementation of international standards in the field of 

respect of the rights of persons who are in conditions of non 

freedom, their socialization and probation institution 

development [10,11]. 

Presentation of the main material. The analysis of the 

causes of significant influence on the society`s «health» 

level of the criminogenic component actualizes a number of 

problems that require theoretical reflection and fully relate to 

the humanitarian, pedagogical aspects of the penitentiary 

system functioning, the priority of resocialization of persons 

who are in conditions of non freedom and respect for human 

rights. Nelson Mandela wrote that «no one really knows the 

nation until he is imprisoned. The state should be judged by 

how it treats not the highest ranking citizens, but the 

lowest…»[8]. He raised the subject of respect for human 

rights in prison and the establishment of certain moral and 

ethical standards for prisoners by officers and personnel of a 

penitentiary institution, as human rights are an essential 

component of democracy, freedom and the «health» of society. 

Therefore, any person from the standpoint of humanism 

has the right to happiness, development of the positive 

features, which is the basis of a humane society model. Even 

if a person has lost his or her life, has committed a crime, but 

has found a motive for understanding the dignity for society, 

so the person has the right to receive decent conditions for 

re-socialization and reintegration into society. Therefore, in 

the aspect of the development of social relations 

humanization, the problem of updating and humanizing the 

management of penitentiary institutions arose, which 

necessitated the improvement of the training system of 

penitentiary officers and personnel as a whole, with a focus 

on international human rights standards. 

The penitentiary system is a mechanism for calculating 

social losses that directly or indirectly participates in the 

reproduction of human capital in modern society. Therefore, 

the return of persons to society who are in conflict with the 

law – the prisoners is an important task for officers and 

personnel of penitentiary institutions first of all, since they 

are actively involved in the process of their re-socialization 

through establishment with the contingent (persons in 

conditions of non freedom) certain relationships that have a 

manifestation in communication, educational actions, social 

and psychological-pedagogical assistance, etc. The humane 
attitude to the contingent and the respect of human rights by the 

One of the indicators of humanization of society is the indicator of respect for human rights, especially for 

persons who have committed crimes and are serving sentences or those who have been punished and released. 

The level of penitentiary management, the state of observance of the rights of prisoners and ensuring the process 

of re-socialization of persons in conflict with the law to a normal life depends on the professionalism of officers 

and personnel of penitentiary institutions as well as ensuring the reduction of the level of criminalization of 

society, which affects its safe existence. 

The author of the article defines the essential principles of the penitentiary sphere humanization and the 

provision of human rights in penitentiary institutions. Some ways of improving the professional training of 

officers and personnel of the penitentiary system to achieve the tasks of humanizing the State Criminal-Executive 

policy and respecting human rights are proposed. 

Key words: humanization of society, humanization of the penitentiary system, professional training, 

professional competences, re-socialization, human rightsтеля, компетентність. 
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officers and personnel of the penitentiary institution is the key 

to creating a positive environment in conditions of non freedom 

for the re-orientation of the prisoner and the motivation to re-

educate and change his/her life style in the future. 

The humane attitude to prisoners is governed by a 

number of international laws, standards and regulations. 

Their basic principles are implemented in the national 

legislation, which reflects on the updating of all components 

of the Penitentiary System of Ukraine at the present time of 

its reformation, starting from the change of the penitentiary 

institutions themselves (their condition of buildings, 

compliance with sanitary and construction standards, 

compliance with requirements for the availability of sports 

grounds, walks, etc.) to review the construction of specific 

relations with the contingent, work improvement on its re-

socialization, responsibility increasing for the quality of 

implementation service and professional activity of officers 

and personnel, etc.). 

The scientific basis for the effective solution to the 

problem of improving the training of officers and personnel 

of penitentiary institutions has been the humanistic ideas of 

Law, Penitentiary Pedagogy and Penitentiary Psychology, 

outlined in the theory and the concept of education. They are 

oriented on studying, justification of conditions in which 

prisoners, officers, psychologists, teachers, personnel of 

penitentiary institution, acting as subjects of social-

pedagogical and social-legal processes, expand their own 

opportunities for positive self-realization in socio-

educational and cultural legal space, in terms of forming the 

social and pedagogical competencies of officers and 

personnel through the principles of respect for human rights 

and humanization of society. 

The process of training officers and personnel of the 

penitentiary system is based on a competency approach and 

has a stepped character. At the present stage the important 

issue of   reforming the penitentiary sphere remains the task 

of forming future officers and personnel, carrying out their 

service and professional work in the penitentiary institutions, 

the authorized probation authorities, the recruitment of 

modern professional competencies and qualitative 

knowledge in various industries especially in the area of 

respect of human rights. It is only possible to acquire this 

knowledge and professional competences, qualification 

characteristics and a certain level of professional training for 

decent service in penitentiary institutions through the 

introduction of new disciplines in the educational process, 

namely: «European Union Law», «Topical Issues of 

European Union Law», «Modern penitentiary management», 

«Actual problems of penitentiary pedagogy», «Actual 

problems of social and educational work in penitentiary 

institutions» and others. The content of such disciplines 

allows to form the bases for building «healthy» relations 

between all subjects of penitentiary institutions, to carry out 

an effective management and to manage various processes in 

the penitentiary institutions connected with establishment of 

communication relations, implementation of law enforcement 

activity, human rights function, preventive actions for the 

conflicts occurrence and other negative phenomena in the 

internal environment of penitentiary institutions, etc. 

The professional competencies of officers and personnel 

have several components, among which competencies in 

ethical management and human rights are fundamental. It is 

the ethical management of penitentiary institutions that 

provides officers and personnel not only with knowledge of 

the humanism principles, ethics and culture, but also with 

the ability to demonstrate values and moral principles in 

personal behavior, to integrate them into their service and 

professional practices, to promote an atmosphere of 

transparency, trust, respect and equality and fairness both to 

employees and to the contingent of penitentiary institutions, 

etc. A special criterion for professional ethics and 

management competence is the ability to create an 

environment of positive and quality environment of prisoners 

and the personnel life of the penitentiary institution. Such an 

environment requires constant attention, improvement of the 

interconnection of all prisoners, coordination of their actions 

and improvement of officers and personnel skills such as self-

awareness and dedication, which are vital to guarantee respect 

for the rights of others. Penitentiary officers, especially senior 

and command staff, need to have communicative 

competences, should have values based on respect for the 

rights of identity, culture and the convictions of prisoners, not 

just their employees. In the work with the contingent, anti-

discriminatory methods and psychological-pedagogical 

educational technologies should be applied, which promote 

the renewal of consciousness, the emergence of self-

motivation for the correction of criminal behavior, the desire 

to acquire certain knowledge and skills that will help the 

prisoner to re-socialize and get the worthy place in life, that 

is, to become a worthy citizen in the future. 

Penitentiary institutions should operate in accordance 

with a number of rules and regulations based on 

international standards, the European Prison Rules. Such 

rules are intended to guarantee the security of the entities of 

penitentiary relations, and each entity is responsible for 

compliance with these rules and regulations. Prisoners 

should receive remuneration for good behavior and 

punishment for bad behavior. But any punishment for 

violating prisoners` rules and regulations should only be 

complied to the respect of human rights. Penitentiary 

officers and personnel are not allowed to violate human 

rights; they must be clearly observed, that is, their 

administrative and managerial competence should be based 

on knowledge of human rights and their strict observance. 

Imprisoned men, women, juveniles – people who have 

committed a crime but remain human beings. Officers and 

personnel at penitentiary institutions should be internally 

attuned to humanity and treatment of prisoners in order to 

establish a mutual understanding that avoids the risk of 

human rights abuses. Therefore, the whole educational 

process of training officers and personnel in the penitentiary 

sphere should be riddled with the principles of humanism 

and respect for human rights. In the process of studying the 

professional disciplines of future penitentiary specialists, it is 

necessary to instill and develop respect for the prisoner as an 

individual, recognition of his or her natural dignity, as well 

as create all conditions for acquiring the skills and abilities 

of preventing human rights violations in penitentiary 

institutions in order to create legal effective prison 

management and a prisoner resocialization environment. 

By teaching professional disciplines, the following 

statements should be noted: 
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– service and professional activity in penitentiary 

institutions, authorized bodies and probation authorities is a 

public service, which requires carrying it with honor, 

responsibility for its actions, dignity for the title of «public 

servant»; 

– executive, managerial action by officers and personnel 

of penitentiary institutions, probation authorities should only 

be in the legal field, with strict respect for human rights; 

– to remember that treating prisoners in a dignified, 

humane and fair manner and guaranteeing them safety is a 

pledge of order, safe work of penitentiary institutions, and 

therefore the safety of society; 

– to give prisoners the opportunity to exercise their right 

to socially useful work, education, recreation and sports, 

support of family ties, etc., what enables them to positively 

use their time in the penitentiary institution and return to 

society after being released with the desire to benefit the 

relatives and friends, to live normally and become a law-

abiding member of the society; 

– the methods of managing penitentiary institutions 

should be based only on humanity, fairness and honesty; 

– to know the rules of respect of human rights in the use of 

force, namely: the use of force in penitentiary institutions 

acting on the basis of respect of human rights is possible only 

on the grounds and in the order prescribed by law (there 

should be a clear set of procedures that determine the 

circumstances, which permit to use force methods or special 

units, as well as rules and procedure at the point of coercion 

use, the reasons for the use of force must always be justified); 

to avoid the use of force (officers and personnel of 

penitentiary institutions must have appropriate techniques for 

appeasing prisoners and be able to apply methods of 

controlling and deterring prisoners that do not result the injury 

of personnel or prisoners), that is to be competent in dealing 

with problems without use of force; minimize the use of force, 

that is, to have competence in the physical restraint of abused 

prisoners through various legal means, be able to act alone or 

in a group, with minimal use of force; no circumstances 

should allow torture (physical or psychological suffering 

(actions) to a prisoner intentionally inflicted on him); 

– only officers or civilians who are not only specialists in 

law, psychology, penitentiary education or penitentiary 

management should possess leadership positions in 

penitentiary institutions, possess a number of professional 

competencies, but also have leadership skills, are able to 

induce employees to act in good faith responsibilities that 

have a clear vision and determination to support the 

development of penitentiary management by complying with 

the requirements of international standards; 

– penitentiary institutions should be in a place where 

management is legal and fair, humane and under the control 

of special penitentiary internal and external inspections. 

For the acquisition of certain professional competences 

that in future activities will allow officers and personnel to 

apply them with strict respect of human rights, the creation 

of humane relationships in penitentiary institutions we 

propose to introduce into the educational process the 

interactive methods and technologies based on modern 

information and communication systems. For example, to 

introduce a series of trainings that help to obtain certain 

professional competencies of future officers in the field of 

penitentiary management in the framework of studying the 

cycle of professional and practical training on humanitarian 

principles and respecting human rights, namely: 

– training «Professional behavior and its assessment in the 

field of the requirements of international standards for 

penitentiary activity». The following aspects of service and 

professional behavior and methods of their assessment should 

be considered within the training: respect for others; 

responsibility and honesty; importance of professional action; 

friendliness and politeness; adherence to time limits; adherence 

to the head`s words of any management unit of the penitentiary 

institution; neat appearance. The purpose of the training – to be 

cultural, empathic, to have patience in all circumstances and 

when communicating with environmental representatives 

(personnel, prisoners, visitors, inspectors, and others); 

– training «Behavioral models of ethical organization 

development». The purpose of the training – is to learn to 

understand and positively influence the culture of inspectors` 

groups, personnel and persons in conditions of non freedom, 

as well as to create an environment of trust and respect, 

consistent, fair and impartial actions by the personnel of 

human rights institutions; 

– training «Leadership theory and its practical 

implementation in penitentiary institutions». The purpose of 

the training – is to study leadership theories (despotic, style 

of “example showing”, authoritative, democratic, mentoring) 

and to create a model of step-by-step leadership style in a 

given penitentiary institution with a specific set of 

characteristics (security category of the penitentiary 

institution, the situation of relations in subsystems «Head-

Personnel», «Head-Prisoners», «Personnel-Prissoners» 

corporate culture level, etc.). 

Conclusions. At the present stage of society development, 

the main purpose of the penitentiary system functioning of 

Ukraine is to create proper conditions for the principles 

implementation of law, humanism and respect for human 

rights and freedoms in the process of punishment, bringing 

them into the current level of socio-economic development, 

international standards for the treatment of prisoners and 

persons taken into custody. 

Successful implementation of these principles in the 

penitentiary sphere requires improvement of future officers 

and personnel training in the penitentiary sphere 

simultaneously with the improvement of national legislation 

on the basis of international standards implementation, state 

criminal-executive policy implementation, oriented towards 

securing a certain level of social security through correcting 

and re-socialization of prisoners or persons who have served 

criminal sentences. 

The humanization of the professional training of officers 

and personnel of penitentiary institutions, especially in 

respect of human rights, will improve the conditions of 

imprisonment of prisoners and persons taken into custody, 

increase the level of organization of social-educational and 

psychological-pedagogical work with prisoners and the 

efficiency of the re-socialization process. who have or have 

had a conflict with the law, through the ability to create a 

positive environment for them to rethink their own values in 

the process of return to society. 
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ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГУМАНІЗАЦІЇ  

УПРАВЛІННЯ В‟ЯЗНИЦЕЮ З ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Одним із показників гуманізації суспільства є показник дотримання прав людини, особливо у відношенні до осіб, які 

скоїли злочин та відбувають покарання або тих, які відбули покарання та звільнені з під варти. Від професійності офіцерів 

та персоналу установ виконання покарань залежить рівень пенітенціарного менеджменту, стан дотримання прав 

ув’язнених та забезпечення здійснення процесу ресоціалізації осіб, які перебувають у конфлікті з законом, до нормального 

життя, а також одночасне забезпечення зниження рівня криміналізації суспільства, що впливає на його безпечне 

існування. 

Автором статті визначені сутнісні засади гуманізації пенітенціарної сфери та забезпечення прав людини в установах 

виконання покарань. Запропоновані шляхи вдосконалення професійної підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної 

системи для досягнення виконання завдань гуманізації державної кримінально-виконавчої політики та дотримання прав 

людини. 

Ключові слова: гуманізація суспільства, гуманізація пенітенціарної системи, професійна підготовка, професійні 

компетентності, ресоціалізація, права людини. 
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 Постановка проблеми та мета дослідження. Серед 

завдань, пов‟язаних із розбудовою громадянського суспіль-

ства в незалежній українській державі актуальними є 
виховання відповідальних громадян, готових взяти на 
себе відповідальність у кризових ситуаціях, здатних до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і суспільству, 
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 
творчого, культурного потенціалу народу [1]. 

У цьому контексті важливим є вивчення історії та 
культури України, глибоке дослідження діяльності окремих 
педагогів, досвіду державницького будівництва, які 
виступають важливим чинником формування виховних 
ідеалів. побудованих на загально-людських цінностях та 
пріоритетах. Тут особливе місце належить місцевому 
населенню Закарпаттю, яке століттями перебуваючи під 
владою різних держав, а саме Австрійської та Австро-
Угорської імперій, Чехословаччини та Угорщини, але в 
таких складних умовах зберегло національну ідентич-
ність, мову, традиції та віру батьків. 

Теоретичну основу дослідження склали праці відомих 
українських вчених, таких як: І. Бех, А. Бойко, Н. Дічек, 
В. Драченко, І. Іванюк, П. Кононенко, В. Кремень, 
Н. Лавриченко, А. Макаренко, Н. Муляр, О. Овчарук, 
Н. Опанасенко, С. Рябова, В. Сухомлинський, 
О. Сухомлинська, Г. Тараненко, К. Чорна. 

Питання виховання загальнолюдських цінностей 
педагогами краю міжвоєнного періоду на Закарпатті було 
предметом наукових розвідок О. Бенци, В. Гомонная, 
Д. Данилюка, А. Ігната, М. Кляп, М. Кухти, І. Ліхтея, 
М. Макари, О. Машталера, О. Мишанича, О. Мудри, 
Г. Розлуцької, В. Росула, В. Туряниці, В. Химинця, 
О. Хичія, Л. Ходанич, П. Ходанич, Я. Яців та інших 
науковців. 

Виклад основного матеріалу. У контексті висвіт-
лення даної проблеми ми підтримуємо думку науковців, 
які доводять, що «загальнолюдські цінності орієнтуються 
на ідеали моралі: справедливості, гуманізму, рівності, 
тобто на ставлення до людини як до вищої цінності, при 
цьому особлива увага звертається на оцінку її вчинків, 
поведінки з позиції добра і справедливості, на проти-
стояння злу за певне самообмеження заради блага інших, 
причому свідомо, добровільно. Усі ці характеристики 
задають і формують критерії оцінки, духовність, 

культуру, а сама мораль стає цінносно-смисловим ядром 
формування особистості, надає цьому процесу гуманістич-
ного змісту» [13, с.202]. Тому у системі пріоритетів 
формування світогляду людини важливе місце займають 
саме загальнолюдські цінності, що «характеризують індиві-
дуальну культуру особистості та рівень її вихованості: 
добро, любов, патріотизм, справедливість, милосердя, 
відповідальність, совість тощо... ці категорії взаємопов‟я-
зані між собою, взаємодоповнюють та взаємопроникають 
одна в одну. І хоча у кожної людини існує своя система 
цінностей та ціннісних орієнтацій, саме за допомогою гума-

ністичних цінностей забезпечується оволодіння нормами 
правилами взаємодії з оточуючими людьми» [2, с.92-94]. 

На Закарпатті засадничі принципи виховання мораль-
них якостей особистості на ідеалах гуманізму, народності, 
природовідповідності були викладені у першій половині 
XIX століття у педагогічній творчості О. Духновича, який, 
зокрема, зазначав, що «настанови, – прямий кінець або 
прямий напрямок хай буде людство, або, як мовиться, 
людськість, людинолюбство, оскільки людство в 
цивільному житті є найбільша доброчесність» [10, с.11] 
Особливу роль у формуванні в дітях почуття порядності, 
доброзичливості педагог відводив родині, як соціальному 
інституту, де в дитини формуються світоглядні орієнтири, 
адже «...человек бывает тем, к чему приспособиться от 
молодых нохтей, привыкнет к тому или сему делу, 
закріпляється в мягкое серце его добрый нрав, и бывает по 
обыкновению добрым или злым» [10, с.11]. Із молодих 
років батьки власним прикладом повинні виховувати в 
дітях любов до звичаїв, мови та історії рідного краю. 

У той же період відомий педагог Іван Чургович, 
обіймаючи посаду директора Ужгородської гімназії (1825 – 
1859 рр.), розробляє моральний та дисциплінарний статут 
гімназії, ціннісні критерії якого базувалися на загально-
людських та християнських чеснотах: патріотизмі, любові 
до рідної землі, поваги до людей праці: 

1. «Духовність – первинна, а матеріальні цінності – 
вторинні критерії життя. 

2. Любов до ближнього не менша, ніж до самого себе. 
3. Будь щасливий, коли віддаєш, а не коли отримуєш. 
4. Шануй старших, чужу працю і гордись цінностями 

минулого та зберігай їх… 
5. Совість, правдивість, скромність і порядність – 

прикраса людини» [21, с.11]. 

У статті характеризуються процеси, пов’язані із вихованням загальнолюдських цінностей підростаючого 

покоління педагогами та культурно-освітніми діячами Закарпаття, у період входження краю під назвою 

«Підкарпатська Русь» до складу Чехословацької республіки. 

Ключові слова: часопис, Підкарпатська Русь, педагог, шкільництво, загальнолюдські цінності, гуманізм, 

любов, доброта. 
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У вересні 1919 року, відповідно до Сен-Жерменської 
мирної угоди, територія нашого краю увійшла до складу 
Чехословацької Республіки під назвою «Підкарпатська 
Русь». Необхідно зазначити, що нова влада, незважаючи 
на проблеми, які доводилося вирішувати молодій 
республіці, завдяки системній роботі у галузі освіти, 
демократизації суспільних відносин, зуміла консоліду-
вати діяльність вчителів та інтелігенції у справі подолан-
ня неписьменності серед населення, відродження та 
розбудови нової школи, формування системи навчання та 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, виховання 
світоглядних цінностей підростаючого покоління. 

Разом із тим, у період розбудови Чехословаччини, 
навчальний та виховний процес був направлений на те, 
щоб формувати світогляд молоді у дусі відданості 
державі та суспільству, шляхом утвердження у свідомості 
учнів таких загальнолюдських рис характеру як доброта, 
взаємоповага, толерантність, солідарність, патріотизм. 

У цей час питання, пов‟язані із формуванням 
загальнолюдських цінностей у процесі громадянського 
виховання підростаючого покоління розглядалися в 
одному контексті з національним та соціальним вихован-
ням молоді. Цьому були присвячені праці знаних педагогів 
Ф. Агія, А. Алиськевича, В. Бірчака, А. Волошина, 
О. Маркуша, В. Машкаринця, П. Миговка, М. Крайника, 
І. Крайника, К. Коханого, А. Макаренко, І. Панькевича, 
В. Пачовського, Ф. Потушняка, М. Перейми, Ю. Ревая, 
П. Федора, у яких вони намагалися формувати 
громадянські компетентності молодого покоління, 
зокрема, любов до рідної землі, адже духовні цінності 
рідного народу є водночас і загальнолюдськими 
цінностями. Тому одним із головних засобів формування 
гуманістичного світогляду було виховання дбайливого 
ставлення до навколишнього середовища, глибокого і 
різнобічного розуміння суті тих явищ, які відбуваються 
навколо нас, відновлення у населення історичної пам‟яті. 
Директор учительської семінарії А. Волошин наголо-
шував на тому, що для збереження мови, звичаїв, 
традицій народного життя «треба пôднести дѣло 
выхованя, зреформувати школу… узнати наш народ, єго 
потребы, родный край, єго природнѣ скарбы» [5, с.1]. 

А. Алиськевич зазначав, що «зміст шкільної освіти 
має бути підпорядкований національно-державному 
вихованню в такій мірі, щоб виховати добрих чесних 
горожан-патріотів, які будуть всім серцем любити свій 
рідний народ і свою землю» [1, с.5]. 

Одним із найвизначніших постатей своєї доби, який 
шляхом дослідження та пропаганди науки про рідний 
край виховував у молоді високі гуманістично-духовні 
ідеали й загальнолюдські цінності, був відомий гро-
мадський діяч та вчений Іван Панькевич. «Його 
багатогранна діяльність на культурно-освітньому полі 
свідчить і про те, що він був справжнім патріотом, 
народолюбом, гуманістом. Педагогічна думка вченого 
спрямована й на необхідність у молодої генерації форму-
вання національної самосвідомості українця». [18, с.5]. 
Педагог добре розумів значення краєзнавства, як 
невичерпного джерела при вихованні у підростаючого 
покоління почуття патріотизму, любові до свого народу, 
його культури, мови, тому одразу започаткував 
викладання в школах Підкарпатської Русі краєзнавства і 
народознавства. 

Культурно-освітні діячі краю даного періоду зазначали, 
що основний вплив на формування базисних характеристик 
особистості, зокрема моральності та духовності, формува-
ло середовище, в якому виростала дитина. Тому саме на 
батьках та вчителях лежала відповідальність за виховання 
морально здорової молодої генерації.  

Здійснивши аналіз низки наукових праць з 
досліджуваної проблеми, ми дійшли висновку, що 
визнання іншої людини як найвищої цінності та здатність 
робити добрі вчинки заради іншої людини є одна з 
пріоритетних загальнолюдських чеснот. І саме в сім‟ї 
формувалися основи добра – найвищої гуманістичної 
цінності, яка є моральним критерієм особистості, 
визначальним у взаємовідносинах індивіда та суспільства, 
адже істинне добро, незважаючи на абстрактність цього 
поняття, це те, що приносить користь всьому людству, і 
часто співвідноситься з такими рисами характеру, як 
милосердя, чуйність, співпереживання, «передбачає 
пожертву власних потреб заради потреб інших, у цьому, 
власне кажучи, і проявляється гуманістичне підґрунтя 
добра як ціннісної категорії. Таким чином, у категорії 
добра втілюються уявлення людей про найбільш 
позитивне у сфері моралі, про те, що сприяє моральному 
ідеалу» [13, с.203-204]. 

На роль сім‟ї та педагога у формуванні моральних 
ідеалів підростаючого покоління на гуманістичних 
засадах взаєморозуміння, злагоди, людяності звертали 
увагу й інші культурно-освітні діячі краю, зокрема 
наголошуючи, що необхідно віднайти «дорогу, котора 
ведетъ дитя къ познанію добра и зла, къ выработке 
характера, къ укрепленію воли, памяти и разума, котора 
развиваетъ въ немъ работоспособность, совесть и 
исполнительность. При достиженіи намеченной цели въ 
деле морального воспитанія учитель непременно долженъ 
узнати, въ якой обстановке ученикъ живетъ, ибо выраба-
тываніе характера вполне зависитъ отъ окружающей 
ученика среды» [23, с.12]. 

У контексті формування загальнолюдських чеснот у 
педагогічній творчості культурно-освітніх діячів 
Закарпаття 20–30-их років XX століття, ми хочемо 
виокремити питання, спрямовані на виховання у дітей 
морально-етичного почуття любові до ближнього, 
оточуючого світу, адже саме у любові виражається 
гуманність цінностей буття. На Закарпатті традиційно 
саме родинне виховання є найвпливовішим фактором 
формування у молодого покоління турботи, поваги, 
любові до рідних: «Самый ценный подарок, какой мы 
можемо дать своимъ детямъ, это – разумная родительская 
любов. Этотъ даръ они будуть носить в своемъ серце 
целую жизнь, делясь съ теми, которые не знали 
согревающей родительской ласки» [12, с.8] 

Аналізуючи праці провідних культурно-освітніх діячів 
Підкарпатської Русі, ми дійшли висновку, що любов 
виступала не лише визначальним фактором ціннісних 
орієнтацій, а й методом формування особистості. На цьому, 
зокрема, наголошував А. Волошин: «Любов, як умова 
виховання, особливо дома відограє значну роль» [6, с.67]. 

На процеси формування загальнолюдських цінносте 
впливають багато чинників, починаючи від вроджених 
здібностей дитини до товариства, в якому вона 
виховується, але «дійсними ж факторами виховання можна 
називати лише ті, котрі свідомо й умисно впливають на 
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виховання дитини. Таких факторів є чотири: родинний дім, 
школа, держава й церква» [7, с.249]. 

Тому перед культурно-освітніми діячами краю у перші 
роки входження до складу Чехословаччини серед 
головних завдань було показати роль школи та учителя у 
формуванні моральних пріоритетів особистості. 
Аналізуючи виклики, які стояли перед учительством, 
А. Волошин писав: «Вѣрую, что и народъ у короткій часъ 
просвѣтиться къ тому чтобы упознавъ велику важность 
своеѣ школы, и не буде такъ холодно относитися къ 
школѣ, як до тепер!» [4, с.4]. 

У процесах розбудови нової демократичної школи 
досліджуваного періоду велика роль належала видатному 
громадському та культурно-освітньому діячу, президенту 
Карпатської України Августинові Волошину, який взяв 
активну участь у національно-визвольному русі 1918–
1919 років, був засновником культурно-освітніх та 
педагогічних товариств, серед яких: «Просвіта», 
«Учительська Громада», «Педагогічне товариство». 
«Його внесок як педагога, теоретика й практика 
педагогічної думки, організатора культурно-освітнього 
руху в Закарпатті, вченого, журналіста і, врешті-решт, 
визначного політичного діяча важко переоцінити» [3, с.5].  

А. Волошин намагався організувати інтелігенцію краю 
до навчання та виховання молоді, на загальнолюдських 
ідеалах, тим самим формуючи громадянську свідомість 
жителів регіону, відповідальність за розвиток суспільно-
політичних процесів та долю рідного краю. Становлення 
культурно-національної ідентичності жителів краю він 
здійснював шляхом консолідації педагогічного загалу, 
створення умов для якісного підвищення кваліфікації 
вчительських кадрів. 

А. Волошин також наголошував, родина та школа 
створюють виховне середовище, яке визначає 
ефективність всього освітнього процесу і ґрунтується на 
принципах гуманістичної педагогіки: «Школа й родичі 
згідно повинні провадити виховання дитини. Тому 
учитель мусить дати зрозуміти родичам, що вони в 
інтересі дитини повинні помагати школі... Школа, замість 
родинного дому, скінчить ту часть виховання, за котру 
родичі не можуть братись» [7, с.250]. Такої ж точки зору 
дотримувалися й провідні педагоги краю, про що читаємо 
також і на сторінках чисельних педагогічних видань того 
часу: «Коли молодь дома виховувана добре, там школа не 
має багато до зроблення. Найкращі учні то ростини, 
виплекані дома, а не в школі… Оскільки домашнє й 
родинне життя здорове, панує в ньому згода, порядок, 
послуг і почуття обов‟язку, тоді випливають із них, немов 
із джерела, всі чесноти: охота до праці, правдомовність, 
повага до старших, чесність і багато інших добрих 
прикмет. В тім випадку школа може тільки дещо додати, 
поширити й підтримати в добрій вірі, а поза тим більше 
нічого не має до здолання» [19, с.4-5]. 

Про спільну працю сім‟ї та школи у формуванні 
загальнолюдських чеснот читаємо у публіцістиці 
досліджуваного періоду «При окончаніи школьного рока» 
[15, с.401-402], «Въ интересахъ залишенныхъ детей» [8, 
с.642-644], «Учитель и народъ» [20, с.113-116], «Проблемы 
угрорусской молодежи» [16, с.2]. 

Особливо цінними для нас є погляди А. Волошина на 
ті завдання, які школа має виконувати у процесі 
виховання та навчання всебічно розвиненої особистості, 
викладені у праці «Педагогіка та дидактика», покликані 

формувати в дитини загальнолюдські цінності: «... 
розвивати порозуміння законів і краси природи; указати 
розвиток народного мистецтва з цілею його порозуміння; 
підготовити учеників до дійсних життєвих обставин, 
особливо до любови до праці; довести учеників до 
приятельського співжиття, до демократичної дружности, 
до народної терпеливости й солідарности і відданости до 
держави»[7, с.267-268].  

Уся система підготовки  у школі була побудована на 
вихованні в учнів справедливості, любові, совісті, 
гуманного ставлення до природи – гуманістичних 
цінностей, покликаних виховати в молодої людини 
потребу у спілкуванні та між індивідуальних зв‟язках, 
бажання працювати на благо суспільства. 

Необхідно зазначити, що формуванню громадянської 
позиції молодого покоління на загальнолюдських ідеалах 
сприяли і чисельні розпорядженя уряду та місцевої влади, 
які були направлені перш за все на виховання 
громадянина «…моральне выхованє має бути 
найдальшою и найсовершенийшою цилею целой школы, 
всех учебных предметов и каждой лекціи. При науци 
кожного предмета треба будити у дитей змысл для 
чистоты, доброты, чемности, щирости, одваги, 
поборюваня вродженых хиб, панованя над собою и над 
своими инстинктами; розвивати змысл для общиности и 
людской културы; образовати чувство моральности, 
моральни понятя и сильну моральну волю; учити 
соцыяльной солидарности, патрыотизма, толеранціи, 
присвоєнє знаня горожанських повинностей и загально 
людской любви, справедливости, альтруїзму; любов до 
правды, вигляданя и обороны и пр.» [17, с.46-47]. 

Висновок. Тому, виходячи із завдань нашого 
дослідження, можемо констатувати, що провідні педагоги 
Закарпаття у 20 – 30 роках XX століття спільно з родиною 
та школою виховували громадянина на базових 
гуманістичних цінностях, таких як добро, любов, 
справедливість, совість тощо. 
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        Постановка проблеми. Професійна самореалізація 

особистості в сучасному суспільстві значною мірою 

базується на рівні її кваліфікації й конкуренто-

спроможності на ринку праці. Важливим чинником 

успішного становлення фахівця є якісна професійна 

підготовка, яка відповідає вимогам ґрунтовності, 

актуальності, інноваційності, гуманізму, особистісної 

орієнтованості тощо. 

Оволодіння студентами професійно значущими 

якостями, засвоєння знань, формування спеціальних 

умінь і навичок у процесі професійної підготовки 

неможливе без їх власної ініціативи та пізнавальної 

активності. Рушійної силою цього процесу є мотиви, які 

спонукають майбутніх фахівців до професійного 

розвитку й самореалізації. З цього приводу Л. Боднар 

зауважує, що «знання, уміння, навички можуть успішно 

формуватися та актуалізовуватися за умови 

особистісного прийняття та усвідомлення суспільного 

значення мети, що визначає формування відпові-

дальності, ініціативи, готовності до творчості» [3, с.29]. 

Водночас, високий рівень інтелектуальних здібностей 

особистості без відповідного інтересу, прагнення та без 

особистісного прийняття не гарантує успішної 

професійної реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 

аспекти проблеми мотивування майбутніх фахівців до 

опанування професійною компетентністю представлено у 

низці наукових розвідок, як-от: загальні закономір-ності 

мотиваційної сфери особистості в історії психолого-

педагогічної думки досліджували Л. Божович, Є. Ільїн, 

С. Занюк, Г. Костюк, А. Маркова, В. Шадрікова, 

Г. Щукіна та інші; особливості мотивування студентів у 

процесі їх професійної підготовки наведено у працях 

М. Артюшиної, І. Бендери, Л. Боднар, А. Вербицького, 

І. Зязюна, С. Єрохіна, Н. Черняк та інших. Особливості 

мотиваційного аспекту підприємницької діяльності 

наводять О. Єрмоленко, Л. Карамушка, А. Колот, 

В. Лугова, А. Малафеєв, Н. Худяков.  

Попри значну кількість наукових розвідок у контексті 

порушеної проблеми, потребують конкретизації шляхи 

мотивування і стимулювання майбутніх фахівців сфери 

послуг і туризму до пізнавальної активності, формування 

інтересів, ціннісних орієнтацій, які б сприяли успішному 

оволодінню ними підприємницькою культурою. 

Мета статті – дослідити специфіку формування 

умотивованості майбутніх фахівців сфери послуг і 

туризму до підприємництва під час навчання у закладах 

вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «мотив», 

«мотивація» використовують для характеристики 

сукупності чинників і стимулів поведінки, діяльності та 

активності особистості. У довідниковій літературі 

поняття «мотив» трактують як складне психологічне 

утворення, яке спонукає людину до певних дій для 

задоволення первісно усвідомлюваних чи взагалі 

неусвідомлюваних потреб [4, с.455]; матеріальний або 

ідеальний об‟єкт, який спонукає і направляє на себе 

діяльність або вчинок, зміст яких полягає у тому, що за 

допомогою мотиву задовольняються певні потреби 

суб‟єкта [2, с.273]. Зазвичай активність особистості 

зумовлюється не одним мотивом, а їх сукупністю.  

У дослідженні М. Артюшиної наведено співвідно-

шення категорій «мотив» і «стимул», які досить часто 

використовуються в освітній практиці. Дослідниця 

зауважує, що ці поняття відрізняються за своєю 

сутністю, а саме: мотив – це внутрішній потяг людини 

до діяльності, зумовлений особистими потребами і 

бажаннями, а стимул – зовнішня спонука активності 

особи, те, що підштовхує людину до діяльності навіть 

при відсутності прямого бажання діяти. Як наслідок, 

Стаття присвячена проблемі формування умотивованості майбутніх фахівців сфери послуг і туризму 

до оволодіння підприємницькою культурою у закладах вищої освіти. Унаслідок використання методів 

аналізу результатів наукових досліджень, узагальнення й систематизації висновків, авторських 

умовиводів досліджено специфіку мотивації майбутніх фахівців означеного профілю до засвоєння 

підприємницької культури. Дієвими чинниками мотивування визначено змістове наповнення і якість 

викладання навчальних дисциплін, позитивну психологічну атмосферу й партнерські взаємини між 

викладачем і студентами, використання спеціальних методів мотивування і стимулювання навчально-

пізнавальної діяльності студентів, залучення їх до розв’язання професійних завдань, формування 

установки на майбутню професійну самореалізацію. 

Ключові слова: мотив, мотивування, стимулювання, фахівці сфери послуг і туризму, підприємницька 

культура. 
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«зовнішній вплив на людину, що актуалізує її мотиви, 

викликає бажання діяти, породжує інтерес до змісту 

діяльності та її прямих результатів є мотивуванням, а 

зовнішній вплив, що спрямований на підштовхування 

людини до дій позитивними чи негативними 

підкріпленнями – стимулюванням» [1, с.26]. Уміле 

мотивування і стимулювання значною мірою впливають 

на успішність навчально-виховного процесу. 

У психолого-педагогічній науці мотивацію вважають 

рушійною силою навчання, поведінки і духовного 

розвитку студентів [5, с.878]. У змісті професійної 

підготовки мотивація майбутніх фахівців репрезентується 

у таких видах: 1) змістовна мотивація (значущість 

майбутньої професії, її творчий характер, інноваційність, 

відповідність здібностям і можливостям майбутніх 

фахівців тощо); 2) утилітарна мотивація (мотиви 

кар‟єрного просування, досягнення певного становища у 

суспільстві, фінансової забезпеченості); 3) мотиви 

соціальної значущості майбутньої професії [5, с.879]. 

Наведене свідчить про значущість мотиваційної 

сфери як у цілісному процесі професійного становлення 

майбутнього фахівця, так і під час формування окремих 

його аспектів. У контексті порушеної проблеми – це 

підприємницька культура як особистісне утворення, 

основою якого є ціннісні орієнтації, мотиви, ставлення, 

переконання. У сфері послуг і туризму підприємницька 

культура обумовлена специфікою галузі, реалізується в 

системі міжособистісних відносин із суб‟єктами 

підприємницької діяльності в туризмі, готельному та 

ресторанному бізнесі та відповідній інфраструктурі. 

Сутність підприємницької культури відображають її 

компоненти характерні, а саме: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-праксеологічний, особистісно-рефлексивний 

і соціально-етичний. Перелічені компоненти є взаємо-

обумовленими, а їх цілеспрямоване формування 

доцільно здійснювати у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців.  

Задля розуміння особливостей формування умотивова-

ності майбутніх фахівців сфери послуг і туризму до 

засвоєння підприємницької культури необхідно розглянути 

проблему мотивації особистості до підприємництва. 

Психологічні особливості означеної умотивованості 

наведені Є. Ільїним. А саме:  

– свобода вибору і пошук шляхів економічної 

діяльності; переважаюча орієнтація на особисту ціль, 

ігнорування тиску групи та ситуативних чинників; 

визначальними якостями особистості при цьому є 

незалежність та внутрішній локус контролю; 

– переважання розсудливості над імпульсивністю, 

високий рівень невизначеності рішень, які приймаються, 

ризикованість, загроза втрати прибутку тощо; готовність 

до ризику і відповідальність – якості особистості, які 

сприяють подоланню проблем у даному контексті; 

– бажання боротися і перемагати, переважання мотивів 

на досягнення успіху над мотивами уникнення невдач; 

потреба особистості в самоактуалізації й суспільному 

визнанні сприяють реалізації означеного [6, с.284]. 

Успіх підприємницької діяльності залежить також від 

здатності підприємців визначати інтереси, мотиваційні 

установки і бажання споживачів. Мотиви споживачів 

Є.Ільїн поділяє на потреби утилізації, естетики, 

престижності, моди і традиції [6, с.283]. Вважаємо, що 

формуючи підприємницьку культуру слід спиратися на 

вищезазначені аспекти й моделювати освітній процес 

таким чином, щоб формувати у майбутніх фахівців 

наведені якості. 

Умотивованість до конкретного виду діяльності 

значною мірою обумовлюється ціннісними орієнта-

ціями, які є основою духовного світу особистості, 

спрямовують її діяльність і соціальну активність, і 

трактуються як «відносно стійка система спрямованості 

інтересів і потреб особистості на певну ієрархію 

життєвих цінностей, схильність у наданні переваги 

певним цінностям у різних життєвих ситуаціях, спосіб 

розрізнення особистісних явищ і об'єктів за рівнем 

їхньої значущості для людини» [5, с.990]. 

У процесі професійної підготовки ціннісні орієнтації 

визначають вибір напряму, змісту, форм і способів 

пізнавальної активності задля задоволення потреб та 

інтересів студента. Відповідно, формуючи умотивованість 

майбутніх фахівців сфери послуг і туризму до опанування 

підприємницькою культурою доцільно окреслити цінності, 

для підприємницької діяльності. Є. Тельманова виокрем-

лює такі ціннісні орієнтації сучасних підприємців: 

– внутрішній комфорт і самоповага; 

– можливість відчути конкретні результати свої праці; 

– володіння свободою творчості; 

– можливість захистити власне матеріальне становище 

та своїх близьких; 

– професійне зростання у особистісно значущих 

сферах діяльності; 

– престижність і самоствердження; 

– досягнення матеріальної незалежності задля 

внутрішньої свободи; 

– цікава професійна діяльність, пов‟язана з новими 

враженнями і спілкуванням з іншими людьми [7, с.49-50]. 

Завдяки узагальненню результатів наукових розвідок, 

аналізу психологічних аспектів умотивованості студентів 

до оволодіння підприємницької культури та урахуванню 

особливостей підприємництва у сфері послуг і туризму 

нами виокремлено найбільш загальний перелік ціннісних 

орієнтацій, які доцільно актуалізувати в процесі профе-

сійної підготовки майбутніх фахівців означеного профілю, 

а саме: якісне надання послуг, прибутковість, досягнення 

успіху, можливості саморозвитку, інноваційне спрямуван-
ня, готовність до ризику. У поєднанні з базовими, матеріаль-

ними і духовними, перелічені цінності виступають 

внутрішнім регулятором поведінки, пізнавальної та 

навчально-професійної діяльності студентів. 

Є. Ільїн докладно аналізує мотиваційний аспект 

професійної підготовки і в контексті порушеного аспекту 

проблеми зазначає, що загальна мотивація (професійна, 

пізнавальна, прагматична, суспільна, особистого престижу) 

зумовлює ставлення студентів до різних навчальних 

дисциплін. Мотиваторами при цьому є: 

– важливість дисципліни для професійної підготовки; 

– інтерес до певної галузі знань або її розділу; 

– якість викладання (задоволеність заняттями з 

дисципліни); 

– відносини з викладачам дисципліни [6, с.267]. 

Означене свідчить про те, що зміст навчальних 

дисциплін, особистісна зацікавленість, якість викладання й 
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міжособистісні відносини між студентами і викладачами в 

освітньому процесі сприяють умотивованості студентів до 

опанування підприємницькою культурою загалом і 

сприяють закріпленню їх професійних ціннісних 

орієнтацій. На формування мотиваційно-ціннісного 

компонента підприємницької культури студентів 

позитивно впливає розуміння значущості навчальної 

інформації, сформованих умінь і навичок для майбутньої 

професійної діяльності. 

Таким чином, мотивація студентів до оволодіння 

підприємницькою культурою репрезентується у низці 

показників, а саме: позитивне ставлення до 

підприємництва загалом, орієнтація на самостійність в 

діяльності, інтерес до нестандартних професійно 

орієнтованих завдань, захопленість підприємницькою 

діяльністю, готовність до творчого співробітництва, наміри 

досягнення успіху тощо. Ціннісні орієнтації професійної 

діяльності (якість, інноваційність, готовність до ризику 

тощо) підкріплюють умотивованість і забезпечують її 

стабільність, а також спонукають майбутніх фахівців до 

самовдосконалення та самореалізації. 

Формування умотивованості до опанування підприєм-

ницькою культурою в студентів спеціальностей «Туризм» і 

«Готельно-ресторанна справа» здійснюється упродовж 

усього періоду навчання в закладі вищої освіти. У 

контексті досліджуваної проблеми визначено педагогічні 

шляхи формування такої умотивованості, як-от: 

– змістове наповнення і висока якість викладання 

навчальних дисциплін для ознайомлення студентів зі 

специфічними особливостями підприємництва у сфері 

послуг і туризму, суспільним запитом на кваліфікованих 

фахівців означеної галузі, значущості майбутнього фаху 

та ознайомлення з системою відповідних ціннісних 

орієнтацій; 

– створення позитивної психологічної атмосфери і 

встановлення партнерських, суб‟єкт-суб‟єктних взаємин 

між викладачами і студентами, і зокрема – у студентсь-

кому колективі за допомогою групових форм навчання; 
– моделювання методичного інструментарію для стиму-

лювання і мотивування студентів у руслі формування їх 

підприємницької культури (за М. Артюшиною); 

– залучення студентів до професійно орієнтованої 

діяльності у процесі використання активних методів 

навчання в аудиторній діяльності та під час проход-

ження різних видів практики; 

– формування у майбутніх фахівців установки на 

професійну самореалізацію шляхом створення ситуацій 

успіху для студентів, особливо для тих, які відчувають 

труднощі в процесі навчання. 

Вагомий вплив на формування професійної мотивації 

майбутніх фахівців різних галузей в системі вищої освіти 

здійснюють методи навчання. У руслі вирішення пробле-

ми формування умотивованості студентів під час 

аудиторної роботи доцільно спиратися на рекомендації 

М. Артюшиної, яка класифікувала методи мотивування і 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти у вищій школі і докладно їх 

охарактеризувала. А саме: 

1. методи формування пізнавальних інтересів і розвитку 

позитивного емоційного ставлення до навчання: 

комунікативна атака (використання ефекту новизни, 

несподіванки), викликання цікавості, незвичайні аналогії 

(викликання подиву), створення ситуацій моральних 

переживань, опертя на життєвий досвід студентів, 

створення відчуття успіху, закріплення позитивного 

враження; 

2. методи формування обов‟язку і відповідальності в 

процесі професійної підготовки: роз‟яснення значимості 

навчання (особистої та суспільної), пред‟явлення 

навчальних вимог та практичного привчання до їх 

виконання, заохочення проявів активності й самостійності 

(відповідно до можливостей і потреб студентів), 

делегування обов‟язків, заохочення і покарання в навчанні 

(підкріплення, спрямовані на підтримки позитивних форм 

чи усунення негативних проявів поведінки); 

3. методи використання мотивуючого впливу 

навчальної групи: взаємного впливу і взаємодопомоги, 

організація змагань, створення сприятливої соціально-

психологічної атмосфери в освітньому процесі; 

4. методи психологічного впливу викладача: сугестія 

(навіювання), переконування, самопросування, психологіч-

ного зараження, пробудження імпульсу до наслідування; 

5. методи подолання перешкод у навчанні: стимулю-

вання часом і швидкістю, несподіваністю, неповною 

інформацією [1, с.28-30]. 

Перелічені методи, на нашу думку, є найопти-

мальнішими, оскільки: по-перше, є актуальними на різних 

етапах професійної освіти; по-друге, передбачають 

використання низки психолого-педагогічних прийомів, 

серед яких викладач може обирати і моделювати залежно 

від мети і завдань окремого заняття чи дисципліни; по-

третє, дозволяють реалізовувати в освітній практиці вищої 

школи особистісно орієнтований підхід (враховують 

індивідуальні можливості і потреби студентів, а також різні 

способи мотивування при цьому). 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Отож, мотивування майбутніх 

фахівців до опанування підприємницькою культурою має 

спиратися на специфіку майбутньої професії та 

відповідних ціннісних орієнтацій. У професійній 

підготовці дієвими чинниками мотивування вважаємо 

змістове наповнення і якість викладання навчальних 

дисциплін, позитивну психологічну атмосферу й 

партнерські взаємини між викладачем і студентами, 

використання спеціальних методів мотивування і 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студен-

тів, залучення їх до розв‟язання професійних завдань, 

формування установки на майбутню професійну само-

реалізацію. Перспективи подальших досліджень вбачаємо 

у розкритті механізмів засвоєння студентами ціннісних 

орієнтацій майбутньої професійної діяльності.  
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DEVELOPING THE MOTIVATION FOR MASTERING THE ENTREPRENEURIAL CULTURE  

IN HIGHER SCHOOL STUDENTS MAJORING IN SERVICES AND TOURISM 

The article deals with the issue of developing the motivation for mastering the entrepreneurial culture in higher school 

students majoring in services and tourism. With the use of the methods of analysis of research results, the generalization and 

systematization of conclusions and the author’s inferences, it analyses the specific peculiarities of motivation of the future 

specialists in the above mentioned sector for mastering the entrepreneurial culture. Among the effective factors of such 

motivation, the author singles out the content and the quality of teaching of academic disciplines, the relations of partnership 

between the instructor and the students, the use of methods of motivation and stimulation of the students’ learning activity, the 

involvement of students in professional task solving and focusing them on their future professional self-fulfilment. 
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          Постановка проблеми. Нова українська школа 
ставить своїм завданням формування інноватора та 
громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні 

рішення та дотримується прав людини. Його реалізація 
можлива за умови організації особистісно-орієнтованого 
навчання, метою якого є різнобічний розвиток, 
виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює 

себе громадянином України, здатна до життя в 
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 
прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж 

життя, готова до свідомого життєвого вибору та 
самореалізації, своєчасного виявлення контингенту 
учнів, які відчувають труднощі в навчанні, потребують 
допомоги, відповідної до характеру утруднень, що вони 

зазнають у навчанні. Проблеми неуспішності в навчанні, 
низької успішності, відставання в навчанні називаються 
вічними, тому що на сьогоднішній день залишаються 

практично не вирішеними. 
Гострою проблемою нашого сьогодення є неуспішність 

учнів, які свою навчальну діяльність часто спрямовують на 

отримання не грунтовних знань, а диплому або атестату. 
Неуспішність може вплинути на розвиток дитини в цілому 
і стати джерелом широкого кола різноманітних проблем. 
Причина виникнення неуспішності в кожної дитини 

своєрідна і пов’язана як з її індивідуальними рисами, так і з 
особливостями її взаємодії з оточенням. Зі шкільною 
неуспішністю необхідно боротися, а для отримання 

ефективних результатів, насамперед, важливо з‟ясувати 
умови та віднайти шляхи її попередження. 

Мета роботи – висвітлення теоретичних аспектів 
неуспішності учнів у навчанні, шляхів та умов  її 

попередження. 
Виклад основного матеріалу. Проблема неуспішності 

учнів загальноосвітніх шкіл, особливо молодших школярів, 

давня, постійно привертала до себе увагу педагогів – як 
учених, так і практиків. Рішення проблеми неуспішності 
намагалися знайти видатні педагоги минулого 

Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський. Серед видатних 

учених, які займалися цією проблемою, висували свої 
теоретико-методологічні підходи до подолання неуспіш-
ності школярів привертають уваги праці Б.Г. Ананьєва, 
Н.А.Бастун, Ю.К.Бабанського, В.В.Волошиної, Ю.З.Гільбуха, 
Л.В. Дзюбко, І.В. Дубровіна, Н.О. Менчинської, 
Ю.О. Приходько, Л.С. Славіної, Л.М. Співак, В.С. Цетлін. 

Науковці встановили, що причини неуспішності існують як 
об‟єктивні (умови життя, психотравмуюча ситуація, 
невірно організоване спілкування з учнем, формалізм 
вчителів та батьків у ставленні до навчання дітей, 

педагогічна занедбаність), так і суб‟єктивні (слабкий стан 
фізичного здоров‟я, несформованість мотивів навчання, 
рівень розумового розвитку дитини, ставлення самого учня 

до навчальної діяльності, низька самооцінка дитини). 
Для кращого розуміння сутності неуспішності 

вважаємо за доцільне спочатку розкрити поняття 

успішності в навчанні. У педагогічному словнику 
успішність визначається як необхідна ступінь засвоєння 
предметних знань, умінь і навичок, встановлених 
навчальною програмою, з точки зору їхньої повноти, 

глибини, усвідомлення й міцності [2, с.340]. Формально 
успішність виражається в якісному словесному 
оцінюванні, мотивованих кількісних балах. 

Навчальна неуспішність тлумачиться В.С. Цетлін як 
невідповідність підготовки учнів вимогам змісту 
освіти, фіксована через певний період навчання (після 

вивчення розділу, наприкінці семестру) [9]; як 
недостатній, низький рівень оволодіння навчальною 
інформацією. Дитина є неуспішною, якщо вона не знає, 
не володіє навичками, не вміє або має низький рівень 

знань, умінь і навичок. Формально це виражається у 
вигляді негативних балів успішності. 

І.Ф. Муханова підкреслює, що проблема шкільної 

неуспішності – комплексна проблема, яка поєднує як 

класичну проблему невстигання, так і проблему шкільної 

дезадаптованості дитини [7]. 
Причини неуспішності дуже різноманітні і на 

сьогоднішній день виявлені досить повно. Існують різні 

У статті проаналізовано праці сучасних психологів та педагогів з проблеми неуспішності молодших 

школярів у навчанні. З огляду на предмет дослідження, схарактеризовано поняття «успішність», 

«неспішність» у навчанні. Визначено, що існують об’єктивні і суб’єктивні причини шкільної неуспішності. 

Звертається увага на те, що неуспішність в навчанні може бути наслідком порушення поведінки та 

емоційно-вольової сфери дитини. Подається характеристика порушень поведінки дітей молодшого 

шкільного віку, які спричиняють їхню неуспішність у навчанні. Висвітлено шляхи та умови попередження 

шкільної неуспішності в початкових класах. Підкреслюється необхідність формування поведінкового 

компонента готовності дитини до систематичного навчання у школі, який включає сформованість 

механізмів вольової регуляції дій і поведінки в цілому. Зроблено висновок про те, що поведінкова готовність 

дитини дошкільного віку до навчання є важливою передумовою успішного навчання у школі, від її 

сформованості залежить ставлення дитини до освітнього процесу, вчителя, однокласників. 

Ключові слова: неуспішність у навчанні, учні, шляхи, причини, умови попередження, поведінковий 

компонент готовності до навчання у школі. 
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класифікації причин навчальної неуспішності. Ми 
розглядаємо класифікацію, в якій виділяються чотири 
групи причин навчальної неуспішності: психологічні, 
біопсихічні, педагогічні, соціальні. 

Причин неуспішності дітей молодшого шкільного 
віку в навчанні науковцями визначено багато. Одним із 
них є порушення дисципліни, тобто несформованість 
поведінкового компонента в дітей дошкільного віку. 

Неуспішність у навчанні може бути наслідком 
порушення поведінки та емоційно-вольової сфери. Згідно 
висновків Ю.К. Бабанського, З.І. Калмикової [1,4], в 
неуспішних учнів виявлені негативні риси характеру, 
порушення дисципліни. Такі учні важко переживають 
неуспіхи в навчанні і намагаються приховати їх. Вони не 
хочуть учитися і прогулюють уроки, грубіянять, зривають 
освітній процес.  

Серед порушень поведінки дітей молодшого 
шкільного віку можна виділити агресивність, пасивність, 
гіперактивність, запальність. Надто рухливі діти дуже 
непосидючі, неспокійні, багато відволікаються. Вони не 
можуть довго утримувати увагу, будь-який навіть 
незначний сторонній подразник їх відволікає. Увага таких 
дітей миттєво переключається на цей подразник, вони 
втрачають нитку пояснення вчителя, а у відповідях – своєї 
розповіді. Часто педагог звертається до таких дітей із 
запитанням, але вони, не дослухавши і не осмисливши 
його, починають відразу відповідати або задають 
зустрічне запитання. Звичка відволікатися приводить до 
того, що діти не розуміють головний смисл задачі або 
розповіді. 

Для дітей, які мають порушення поведінки, характерні 
неуважність, емоційна нестійкість, занепокоєння, 
запальність, дратівливість. Такі діти не можуть сидіти за 
партою, вертяться, крутяться, бігають по класу, пересад-
жуються з одного місця на інше, граються зі шкільним 
приладдям, заважають іншим дітям, відволікають інших 
учнів розмовами. Іноді ці діти сваряться з однолітками, 
задирають їх, б‟ються. У результаті вони мають брудні 
зошити та альбоми, справу не доводять до кінця, не 
домальовують, не дописують. 

На нашу думку, успішне вирішення завдань 
попередження неуспішності в навчанні учнів початкових 
класів визначається тим, наскільки сформований і вірно 
враховується рівень поведінкової готовності дітей до 
шкільного навчання. Поведінковий компонент включає 
сформованість механізмів вольової регуляції дій і 
поведінки дитини в цілому. Поведінкова готовність є 
важливою передумовою успішного навчання у школі, 
від її сформованості залежить відношення дитини до 
освітнього процесу, вчителя, однокласників. 

Поведінковий компонент готовності старших 
дошкільників до навчання у школі має такі складники: 

– наявність мотивів поведінки; 
– дотримання суспільних норм поведінки; 
– уміння оцінювати себе і свої вчинки згідно з 

прийнятими в суспільстві правилами і нормами; 
– правильне реагування на оцінку і зауваження 

дорослих. 
Елементом поведінкового компонента є вольова 

готовність до навчання у школі, яка полягає в розвитку 
умінь керувати своєю поведінкою, здатності включатися 
в загальну діяльність, приймати систему вимог, які 
пред‟являються вчителем, школою.  

Формувати комплекс рис і якостей у поведінці дитини 
(відповідальності, стриманості, дисциплінованості), які 
сприятимуть успішному навчанню у школі, необхідно 
здійснювати ще на етапі дошкільного дитинства. Реалізація 
такого завдання може бути забезпечена не тільки окремими 
заняттями – весь уклад життя дитини, її спілкування, 
діяльність, праця, навчальні заняття мають бути спрямовані 
на підготовку до системного навчання у школі. 

Висновки. Таким чином, проаналізовані матеріали 
проведених у попередні роки наукових досліджень у 
галузі психології та педагогіки, що висвітлюють різні 
аспекти проблеми неуспішного навчання у школі та 
шляхів його попередження. Вважаємо, що однією з умов 
попередження неуспішного навчання є сформованість 
поведінкового компонента готовності дитини до навчання, 
від якого залежить ставлення дитини до освітнього процесу, 
вчителя, однокласників. Виконати цю умову можна за 
участі представників усіх освітніх та виховних інститу-
цій у процесі підготовки дитини до школи; єдності їхніх 
педагогічних вимог; взаємодії щодо формування поведін-
кового компонента готовності дітей до школи; реалізації 
індивідуального підходу до дітей, зокрема обдарованих і 
тих, які мають особливі освітні потреби; участь у 
різноманітних організаційних формах щодо підготовки 
дітей до школи; педагогічне просвітництво батьків. 

Шляхами попередження неуспішності є відповідно 
організований освітній процес, коли дошкільники 
набувають таких морально-вольових якостей, які, будучи 
стартовими в шкільному навчанні, дають можливість їм 
легше адаптуватися до школи та успішно навчатися в ній.  
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SCHOOL FAILURE: WAYS AND CONDITIONS OF PREVENTION 

The article analyzes the works of modern psychologists and educators on the problem of school failure of elementary 

school students in the process of teaching. Given the subject of the study, the concepts of "success", "slowness" in training are 

characterized. It is determined that there are objective and subjective causes of school failure. Attention is drawn to the fact 

that failure in learning can be the result of a violation of the child's behavior and emotional and volitional sphere. 

Characteristics of behavioral disorders of elementary school children that cause them to fail in education are presented. Ways 

and conditions of prevention of school failure in elementary grades are explained. The necessity of forming the behavioral 

component of the child's readiness for systematic learning in school, which includes the formation of mechanisms of volitional 

regulation of actions and behavior as a whole, is emphasized. The conclusion is that the behavioral readiness of a child of 

preschool age to study is an important prerequisite for successful learning in school, and the attitude of the child to the 

educational process, teacher and classmates depends on its formation. 
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Постановка проблеми. Заключним етапом педагогіч-

ного контролю у фізичному вихованні є оцінка результа-
тів тестових вимірювань. Оцінкою називається узагаль-
нююча міра успіху в певному тестовому завданні. 

Оцінювання досягнень людини складається із 
декількох етапів [8]: 

а) добирається шкала, за допомогою якої можливе 
переведення результатів тестів в оцінки; 

б) відповідно до обраної шкали результати тесту 
перетворюються в очки (бали); 

в) за отриманими балами визначається якісний рівень 
розвитку рухової здібності у відповідності до певної 
статі і віку людини. 

Сучасна технологія метрологічного контролю рухової 
підготовленості людини передбачає використання 
диференціальної оцінки. Вона ще називається відносною 
(параметричною) оцінкою. Параметричні шкали оцінок 
тестових вимірювань дають змогу визначити залежність 
між двома параметрами (найчастіше між морфологічним 
показником і результатами рухового тесту). Оцінки, 
одержані в результаті такого співставлення, називають 
параметричними або відносними. Відносні оцінки 
найбільш точні [3]. 

У фізичному вихованні і спорті нормативи оцінки 
фізичного розвитку рухових здібностей і фізичної 
підготовленості людини досліджені ще мало [6,10]. Тому 
проблема визначення диференційованої оцінки розвитку 
швидкісних здібностей студентів є актуальною. 

Параметричні оцінки розвитку рухових здібностей, 
розраховані відносно морфологічних показників, 
визначають соматомоторні здібності [7]. Їх класифікують 
на чотири групи: 

1. визначаються відносно маси тіла [5,9]; 
2. визначаються відносно довжини тіла [4]; 
3. визначаються відносно довжинних чи об хватних 

антропометричних показників сегментів тіла [2,11]; 
4. визначаються відносно товщини шкіряно-жирових 

складок (вмісту жиру в тілі). 
Соматомоторні здібності людини, класифіковані за 

четвертою групою можуть бути визначені, як вважають 
Ю. Беляк та Н. Зінченко [1], відносно товщини однієї або 
декількох шкіряно-жирових складок чи по відношенню до 
маси жирової (або м‟язової) тканини. 

Проте система диференціальної оцінки фізичної підго-

товленості студентської молоді практично не розроблена. 
Робота виконана за планом НДР Херсонського 

державного аграрного університету. 
Мета роботи: розробити диференційовану оцінку 

розвитку швидкісних здібностей студентів. 
Завдання дослідження: 
1. Визначити нормативи диференційованої оцінки 

розвитку швидкісних здібностей студентів у віці 17– 
19 років відносно маси і довжини тіла, об хватних 
параметрів ніг та товщини шкіряно-жирових складок. 

2. Розрахувати нормативи диференційованої оцінки 
розвитку швидкісних здібностей студентів за 12-бальною 
сигмо видною шкалою. 

Методика дослідження. В дослідженнях приймало 
участь 484 студента підготовчого відділення, котрі не 
займалися спортом систематично. З них було 151 особа у 
віці 17 років, 200 – у віці 18 років і 133 – у віці 19 років. 

Студентам пропонувалось виконати біг на 100 м з 
низького старту. У них також вимірювались 6 
антропометричних показників: 

– маса тіла. Вимірювання відбувалось без верхнього 
одягу і взуття на медичних вагах з точністю до 100 гр.; 

– довжина ніг. Антропометром у досліджуваних 
визначалась довжина тіла у положенні сидячі і стоячи. 
А потім за різницею цих двох довжинних показників 
розраховувалась довжина ніг. Вимірювання відбувалось з 
точністю до 0,1 см; 

– обхвати стегна і гомілки. Вимірювання відбувалось 
гнучкою металевою стрічкою. В положенні стоячи, ноги 
на ширині плечей спочатку стрічка накладалась на стегно 
лівої ноги під сідничною складкою, а потім на гомілку 
(найбільш розвиненому місці литкового м‟яза); 

– товщину шкіряно-жирової складки тріцепса і литки. 
Вимірювання шкіряно-жирових складок відбувалось 
каліпером, який мав здатність створювати постійний тиск 
при вимірюванні зусиллям 10 г/мм

-2
. при вимірюванні 

шкіряно-жирової складки тріцепса досліджуваному 
пропонували вільно тримати руку. Складка захоплюва-
лась вертикально на середній лінії лівої руки над трьохго-
ловим м‟язом, ближче до його внутрішнього краю. 

Вимірювання внутрішньої шкіряно-жирової литкової 
складки відбувалось так: складка захоплювалась верти-
кально на медіальній (внутрішній) стороні лівої ноги на 
рівні максимального обхвату гомілки. 

В статті визначено нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей студентів відносно різних 

морфологічних показників. У дослідженнях приймало участь 484 студента підготовчого відділення. 

Студенти не займалися спортом систематично. З них було 151 особа у віці 17 років, 200 – у віці 18 років і 

133-у віці 19 років. Нормативи диференціальної оцінки розвитку швидкісних здібностей студентів 

розраховано за 12-бальною сигмовидною шкалою. Нормативи розраховано відносно маси і довжини тіла, 

обхватних параметрів ніг та товщини шкіряно-жирових складок. 

Ключові слова: студенти, швидкісні здібності, оцінка розвитку. 
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Відносні показники швидкісних здібностей (сомато-
моторика) вивчались за результатами п‟яти інтегративних 
показників: 

ІШмт = (Біг на 100 м, с/ Маса тіла, кг)* 100, 

де ІШмт – індекс розвитку швидкісних здібностей, 
розрахований по відношенню до маси тіла. 

ІШдт = (Біг на 100 м, с/ Довжину ніг, см) * 100, 

де ІШдт – індекс розвитку швидкісних здібностей, 
розрахований по відношенню до довжини ніг. 

ІШос = (Біг на 100 м, с/ Обхват стегна, см) * 100, 

де ІШос – індекс розвитку швидкісних здібностей, 
розрахованих по відношенню до обхвату стегна. 

ІШог = (Біг на 100 м, с/ Обхват гомілки, см) * 100, 
де ІШог – індекс розвитку швидкісних здібностей, 

розрахованих по відношенню до обхвату гомілки. 

ІШшжс = (Біг на 100 м, с/ Σ Товщина двох шкіряно-

жирових складок, мм) * 100, 

де ІШшжс – інтегративний індекс розвитку швидкісних 
здібностей, розрахований по відношенню до сумарної 
товщини двох шкіряно-жирових складок (виміряних на 
тріцепсі руки і гомілці). 

Нормативні оцінки тестових вимірювань ми 
розраховували за дванадцятибальною (табл. 2) шкалою 
сигмо видних відхилень. Оціночна шкала відповідає 
вимогам Болонського процесу. 

Дванадцятибальна шкала в частині якісної оцінки 
дещо модифікована в порівнянні із класичною шкалою, 
рекомендованою вимогами Болонського процесу: 
виділено середній рівень якісної оцінки (6–7 балів). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати в бігу на 100 м у студентів віком 17–19 років 

наведено в таблиці 3. як бачимо розвиток швидкісних 
здібностей в онтогенетичному розвитку покращується. 
Темп змінюваності показників юнаків в тесті з 17 до 18 
років – 2,13%, а у дівчат – 1,80%; з 18 до 19 років – 1,55%, 
а у студенток – 0,78%. Нормативи оцінки розвитку 
швидкісних здібностей, розраховані за 12-бальною сигмо 
видною шкалою наведені відповідно в таблиці 4. 

Розвиток швидкісних здібностей студентів, визначе-
ний за відносними показниками (самото моторикою), 
наведено в таблиці 5. Як бачимо, індекси швидкісних 

здібностей в основному знижуються в процесі зростання 
віку. Виключення у юнаків складає індекс ІШдн, який 
розраховується як відношення часу бігу на 100 м до 
довжини ніг. У дівчат найбільш значно знижуються, 
розраховані відносно маси тіла та шкірно-жирових 
складок, менше – розраховані відносно довжинних і 
обхватних антропометричних показників. У цілому 
потрібно констатувати, що зниження індексів пов‟язане із 
більш значними проявами морфологічних показників.  

Найбільш інформативну диференційовану оцінку 
розвитку швидкісних здібностей, на наш поглід можна 
здійснити за показниками ІШпгжс (звідки можна вважати 
найбільш інформативним контроль). Найменша інформа-
тивність педагогічного контролю за показниками ІШдн. 

Таблиця 1 

Границі і норми 12-бальної сигмовидної шкали 

оцінок тестових результатів 

Оцінка  Границі сигмальних 
відхилень Якісна  Кількісна, бали 

Низька 

1 

2 
3 

Нижче Х-2,5S 

Від X-2,5S до X-2,0S 
Від X-2,0S до X-1,5S 

Нижча за 

середню 

4 

5 

Від X-1,5S до X-1,0S 

Від X-1,0S до X-0,5S 

Середня 
6 

7 

Від X-0,5S до X 

Від X до X+0,5S 

Вища за 
середню 

8 
9 

Від X+0,5S до X+1,0S 
Від X+1,0S до X+1,5S 

Висока 

10 

11 

12 

Від X+1,5S до X+2,0S 

Від X+2,0S до X+2,5S 

Нижче Х+2,5S 

Таблиця 2 

Розвиток швидкісних здібностей студентів віком  

17–19 років, визначений, за показниками тесту  

біг на 100 м, с 

Статисти-

чні 

показники 

Вік, років 

17 18 19 

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 

Х 14,53 16,10 14,22 15,81 14,00 15,70 

±S 0,70 0,75 0,50 0,86 0,51 0,86 

±m 0,08 0,09 0,05 0,09 0,06 0,11 
 

Таблиця 3 

Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмовидною шкалою,  

у студентів віком 17–19 років за тестом біг на 100 м, с 

Вік, 

років 

Оцінка, бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рівень розвитку рухової здібності 

низький нижче середнього середній вище середнього високий 

17 

Ю >16,34 
15,98-

16,33 

15,62-

15,97 

15,26-

15,61 

14,90-

15,25 

15,54-

14,89 

14,18-

14,53 

13,82-

14,17 

13,46-

13,81 

13,10-

13,45 

12,74-

13,09 
12,73˃ 

Д >18,04 
17,65-

18,03 

17,27-

17,64 

16,88-

17,26 

16,50-

16,87 

16,11-

1649 

15,73-

16,10 

15,34-

15,72 

14,96-

15,33 

14,57-

14,95 

14,19-

14,56 
14,18˃ 

18 

Ю >15,53 
15,27-
15,52 

15,01-
15,29 

14,75-
15,00 

14,49-
14,74 

14,23-
14,48 

13,97-
14,22 

13,71-
13,96 

13,45-
13,70 

13,19-
13,44 

12,95-
13,18 

12,94˃ 

Д >18,02 
17,58-

18,01 

17,14-

17,57 

16,70-

17,13 

16,26-

16,69 

15,82-

16,25 

15,38-

15,81 

14,94-

15,37 

14,50-

14,93 

14,06-

14,49 

13,62-

14,05 
13,61˃ 

19 

Ю >15,34 
15,07-

15,33 

14,81-

15,06 

14,57-

14,80 

14,28-

14,53 

14,01-

14,27 

13,75-

14,00 

13,48-

13,74 

13,22-

13,47 

12,95-

13,21 

12,96-

12,94 
12,68˃ 

Д >17,91 
17,47-

17,90 

17,03-

17,46 

16,59-

17,02 

16,15-

16,58 

15,71-

16,14 

15,27-

15,70 

14,83-

15,26 

14,39-

14,82 

13,95-

14,38 

13,51-

13,94 
13,50˃ 



   
98 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

Таблиця 4 

Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмовидною шкалою,  

у студентів віком 17–19 років за ІШмт, ум. од. 

Вік, 

років 

Оцінка, бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рівень розвитку рухової здібності 

низький нижче середнього середній вище середнього високий 

17 

Ю >29,18 
27,99-

29,17 

26,80-

27,98 

25,61-

26,79 

24,42-

25,60 

23,23-

24,41 

22,04-

23,22 

20,85-

22,03 

19,66-

20,84 

18,47-

19,65 

17,28-

18,46 
17,27˃ 

Д >36,05 
34,57-

36,05 

33,09-

34,56 

31,61-

33,08 

30,13-

31,60 

28,65-

30,12 

27,17-

28,64 

25,69-

27,16 

24,21-

25,68 

22,73-

24,20 

21,25-

22,72 
21,24˃ 

18 

Ю >27,60 
26,46-
27,59 

25,32-
26,45 

24,18-
25,31 

23,01-
24,17 

21,90-
23,03 

20,76-
21,89 

19,62-
20,75 

18,48-
19,61 

17,34-
18,47 

16,20-
17,33 

16,19˃ 

Д >32,61 
31,39-

32,60 

30,18-

32,38 

28,96-

30,17 

27,75-

28,95 

26,53-

27,74 

25,32-

26,52 

24,10-

25,31 

22,89-

24,09 

21,67-

22,88 

20,46-

21,66 
20,45˃ 

19 

Ю >25,88 
24,90-

25,87 

23,93-

24,89 

22,95-

23,92 

21,98-

22,94 

21,00-

21,97 

20,03-

20,99 

19,05-

20,02 

18,08-

19,04 

17,10-

18,07 

16,13-

17,09 
16,12˃ 

Д >30,45 
29,24-

30,44 

28,03-

29,23 

26,82-

28,02 

25,61-

26,81 

24,40-

25,60 

23,19-

24,39 

21,98-

23,18 

20,77-

21,97 

19,56-

20,76 

18,35-

19,55 
18,34˃ 

Таблиця 5 

Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмовидною шкалою,  

у студентів віком 17–19 років за ІШдн, ум. од. 

Вік, 

років 

Оцінка, бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рівень розвитку рухової здібності 

низький нижче середнього середній вище середнього високий 

17 

Ю >18,30 
17,90-

18,29 

17,50-

17,89 

17,10-

17,49 

16,70-

17,09 

16,30-

16,69 

15,90-

16,29 

15,50-

15,89 

15,10-

15,49 

14,70-

15,09 

14,30-

14,69 
14,29˃ 

Д >24,22 
23,55-
24,21 

22,88-
23,54 

22,21-
22,87 

21,54-
22,20 

20,87-
21,53 

20,20-
20,86 

19,53-
20,19 

18,86-
19,52 

18,19-
18,85 

17,52-
18,18 

17,51˃ 

18 

Ю >20,01 
19,56-
20,00 

19,12-
19,55 

18,67-
19,11 

18,23-
18,66 

17,78-
18,22 

17,34-
17,77 

16,89-
17,33 

16,45-
16,88 

16,00-
16,44 

15,56-
15,99 

15,55˃ 

Д >23,74 
23,08-

23,73 

22,42-

23,07 

21,76-

22,41 

21,10-

21,75 

20,44-

21,09 

19,78-

20,43 

19,12-

19,77 

18,46-

19,11 

17,80-

18,45 

17,14-

17,79 
17,13˃ 

19 

Ю >20,06 
19,53-

20,05 

19,00-

19,52 

18,47-

18,99 

17,94-

18,46 

17,41-

17,93 

16,88-

17,40 

16,35-

16,87 

15,82-

16,34 

15,29-

15,81 

14,76-

15,28 
14,75˃ 

Д >23,56 
22,88-
23,55 

22,21-
22,87 

21,53-
22,20 

20,86-
21,52 

20,18-
20,85 

19,51-
20,17 

18,83-
19,50 

18,16-
18,82 

17,48-
18,15 

16,81-
17,47 

16,80˃ 

 

Висновки: 

1. Визначені нормативи диференційованої оцінки 

розвитку швидкісних здібностей студентів у віці 17-19 

років, розрахованих відносно різних морфологічних 

показників. 

2. Диференційовану оцінку розвитку швидкісних 

здібностей запропоновано визначити за 12-бальною 

сигмо видною шкалою. 

На наш погляд, перспективними можуть бути 

дослідження диференційованої оцінки розвитку інших 

рухових здібностей у дітей різної статі і віку.  
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HUMAN SPEED ABILITIES (DIFFERENTIATED ASSESSMENT) 

The article determines the norms of estimation of development of speed capabilities of students are certain in relation to 

different morphological indexes. 484 students of preparatory department took part in the research. The Students did not go in 

for sports systematically 151 students the were old 17 years, 200 – 18 years old and 133 – 19 years old. The norms of differential 

estimation of development of speed abilities of the students were calculatedly 12- score sigmoid scale. The Norms were 

calculated in relation to weight and length of body, circumference parameters of feet and thickness of skin-fat folds. 

Key words: students, speed abilities, assessment of the development. 
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Постановка проблеми. Процеси інтеграції національ-
ного та світового співтовариства призводять до змін у 
вимогах до компетентностей здобувачів всіх рівнів вищої 
освіти. Особливого значення у цих умовах набувають їх 

сучасні характеристики, як високий рівень загальних 
компетентностей: здатність до самоосвіти, пізнавальна 
активність, креативність, мобільність, ініціативність у вирі-

шенні складних та нестандартних завдань, що передбачає 
проведення досліджень, розробки інноваційних продуктів в 
умовах невизначеності, приймати відповідні рішення тощо. 
Ще більший перелік вимог з врахуванням нових потреб 

сучасного ринку праці висувають роботодавці до компе-
тентностей здобувачів управлінських спеціальностей. 

Формулювання мети статті і завдань. Вивчення 

вітчизняних і зарубіжних наукових джерел щодо підго-
товки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти уможливили виявлення низки суперечностей між 

визначеною потребою сучасного суспільства у фахівцях, 
що володіють розвиненими загальними компетентнос-
тями у контексті реалізації управлінської діяльності. 

Виконання вищенаведених завдань означеної проблеми 
дослідження ми розглядаємо з точки зору вимог 
роботодавців до загальних компетентностей здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти та 
сучасного стану умов їх розвитку у закладах вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу статті. В умовах 
постійних змін відносно потреб потенційних 

роботодавців до компетентності докторів філософії 
ставляться більші вимоги щодо їх кількості та широти 
застосування, а також з врахуванням того, що така 

категорія персоналу має поєднувати виробничі та науко-
дослідницькі функції. Сучасні доктори філософії 
управлінської сфери діяльності можуть у своїй діяльності 

можуть виконувати різні професійні ролі (поведінкові 
індикатори) – управлінця, лідера, стратега, новатора, 
організатора, економіста, педагога, психолога тощо. Тому 
і повинні швидко реагувати на постійні зміни що 

відбуваються у професійній та науковій сфері діяльності, 
бути гнучкими та мобільними, успішність яких залежатиме 
в тому числі і від функцій, які вони виконуватимуть. 

Процеси інтеграції національного та світового 

співтовариства призводять до змін у вимогах до 
компетентностей здобувачів всіх рівнів вищої освіти. 
Особливого значення у цих умовах набувають їх сучасні 
характеристики, як високий рівень загальних компетент-

ностей: здатність до самоосвіти, пізнавальна активність, 
креативність, мобільність, ініціативність у вирішенні 
складних та нестандартних завдань, що передбачає 

проведення досліджень, розробки інноваційних продуктів в 
умовах невизначеності, приймати відповідні рішення тощо. 
Ще більший перелік вимог з врахуванням нових потреб 
сучасного ринку праці висувають роботодавці до загальних 

компетентностей здобувачів управлінських спеціаль-
ностей. 

Проведений нами аналіз визначення поняття 

«управлінський персонал», що пропонуються різними 
авторами у контексті управлінської праці дозволяють 
ідентифікувати його відносно й інших видів праці на 

підприємстві. Особливості ідентифікації розкриваються у:  
– змісті і характері управлінської праці (як переважно 

інтелектуальної, що має творчий характер; у постановці 
цілей, пошуку шляхів їх досягнення, організації спільної 

діяльності працівників тощо); 
– предметі управлінської праці (управління інформа-

ційним полем забезпечення управлінської діяльності); у 

вживаних засобах (знаряддями праці виступають засоби 
роботи з інформацією); 

– результатах (що оцінюються в досягненні 

поставлених цілей та завдань). 
Поняття «управлінської діяльності» традиційно 

визначають як сукупність скоординованих дій і заходів, 
спрямованих на досягнення певної мети в межах 

організації [3]. Наведені у науковій літературі визначення 
[1-3] не вичерпують великої кількості підходів до 
розуміння поняття «управління», а зосереджують увагу 

лише на основних концептуальних положеннях. 
Отже, дослідження управлінських кадрів різних рівнів 

управління, типів посад та особливостей їх професійної 

діяльності викликає сьогодні підвищений науковий інтерес 
у багатьох вчених та практиків, тому що управлінський 
персонал, в першу чергу, є стратегічно важливим інтелек-
туальним ресурсом суб‟єктів господарювання, від 

У статті проаналізовано вимоги сучасного ринку праці, що висуваються до здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти у контексті реалізації їхньої управлінської діяльності. Проведено 

аналіз управлінських кадрів (освітньо-кваліфікаційних характеристик, функціонально-посадових обов’язків 

різних типів управління, типів посад та особливостей їх професійної діяльності). Проведено опитування 

роботодавців щодо актуальності розвитку загальних компетентностей у здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти у контексті реалізації їхньої управлінської діяльності. 
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прийняття управлінських рішень яких залежить розвиток 

підприємства, організації, і країни вцілому. 
Проведений аналіз теоретичних положень наукових 

праць вивчення «управлінської діяльності» та «функцій 
управління» [2] дозволив нам виділити ті головні 

завдання, які повинен виконувати керівник будь-якого 
рівня управління та фахівці, які здійснюють управлінську 
діяльність (незалежно від займаної посади):  

– постановка цілей, визначення та розподіл завдань 
(всіх необхідних ресурсів), їх обґрунтування;  

– аналіз та контроль виконання завдань; 

– мотивація та стимулювання виконання завдань, їх 
регулювання, координація та оптимізація;  

– створення всіх необхідних умов для успішного 
виконання завдання;  

– вирішення проблем та прийняття управлінських рішень;  

– стимулювання ініціатив, ідей, відповідних до цілей 
і потреб; 

– створення умов для максимального рівня 
продуктивності праці (з повною самовіддачею);  

– організація трудової дисципліни (самоорганізація). 
Звісно, цей перелік не вичерпує всіх функцій та завдань 

управлінських кадрів, а лише демонструє широту кожної з 
них. Виробничі функції, типові завдання діяльності 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти кожної спеціальності зазначаються у змісті освітньо-
професійних та освітньо-наукових програм (ОПП, ОНП) та 
освітньо-кваліфікаціний характеристиках (ОКХ). Управлін-

ських спеціальностей багато, водночас виробничі функції, 
зазначені в ОПП або ОНП та ОКХ за змістом дуже схожі. 

Наприклад, в освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

здобувачів другого (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 073 «Менеджмент» виділені такі виробничі 

функції: планувальна, організаційна, інформаційно-
аналітична, мотиваційна, координаційна, контрольна, 
науково-дослідницька [7]. В освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці здобувачів другого (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» виділені такі виробничі 
функції: адміністративна, інформаційна, систематич-

на, діяльнісна, методологічна, науково-дослідницька [8]. 
Типові завдання діяльності здобувачів певного рівня та 
спеціальності мають відповідати зазначеним у 

професійних стандартах виробничим функціям. 
Проведений аналіз ОПП здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти управлінських 
спеціальностей показав те, що типові завдання за 

змістом уточнюють їх виробничі функції та відрізняють 
їх один від одного. Якщо узагальнити проаналізовані 
виробничі функції керівників та фахівців різних типів 

посад управлінського змісту, то, на нашу думку, 
випускники третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти всіх управлінських спеціальностей обов‟язково 
мають виконувати наступні функції: планувальну, 

організаційну, регулюючу, мотиваційну, контрольну, 
науково-дослідницьку (аналітико-пізнавальну). 

На наше переконання, у керівників всіх рівнів 

управління, а також фахівців, які здійснюють управлінську 
діяльність має бути обов‟язково цей перелік функцій (або 
відповідний за змістом). Всі ці функції базуються на 

спільних загальних компетентностях здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх управлінських 

спеціальностей, разом з тим є і специфічні навички (фахові 
компетентності), які будуть суттєво їх відрізняти та 
уточнювати типи завдань кожної спеціальності та 
спеціалізації. 

Отже, проведений аналіз особливостей професійної 
діяльності управлінських кадрів показав те, що на 
вітчизняному ринку праці спостерігається невідповідність 

між попитом та пропозицією за якісною структурою. І це, 
відповідно, означає деякі розбіжності між компетентністю 
докторів філософії управлінських спеціальностей та 

зорієнтованість сучасних роботодавців щодо виробничих 
функцій діяльності управлінських наукових кадрів. 

Для того, щоб дослідити вимоги сучасного ринку 
праці, що висуваються до управлінських кадрів та 

виділити нові загальні компетенції необхідно проводити 
періодичне опитування роботодавців. Результати 
проведених численних досліджень процесу підготовки 

управлінських кадрів [1-3] показали, що цей процес 
майже в усіх країнах світу необхідно розробляти у тісній 
взаємодії держави, закладів професійної освіти та 
роботодавців, що дозволяє розвивати компетентності 

здобувачів вищої освіти у відповідності до існуючих 
вимог підприємств та організацій підвищувати рівень 
конкурентоспроможності управлінських кадрів. 

Взаємодія таких суб‟єктів процесів підготовки 
вітчизняних кадрів реалізується у межах сформованого 
державою інститутів професійної стандартизації, що 

відображає взаємодію роботодавців, закладів вищої 
освіти та Національного агентства якості вищої освіти. 
Однак цей механізм потребує вдосконалення та 
оптимізації, і в першу чергу, у розробці адекватної 

нормативно-правової бази такої співпраці. В економічно 
розвинутих країнах світу професійне співтовариство 
більш адекватно ставить завдання ЗВО та наукових 

установ  до підготовки здобувачів вищої освіти. 
В Україні участь роботодавців у розвитку та контролі 

якості професійної та наукової освіти фактично 

обмежена і носить більше фрагментальний зміст. І 
головною причиною такого стану є слабкий розвиток 
громадянського суспільства, відсутність механізму 
ефективної співпраці роботодавців та закладів вищої 

освіти (наукових установ); неможливість більшості 
роботодавців інвестувати в розвиток трудового 
потенціалу, тощо. Розробка освітніх стандартів 

відповідно до сучасних вимог ринку є основою для 
формування освітньо-професійних (наукових) програм, 
необхідним інструментом для управління системою 

формування та розвитку компетентностей здобувачів. 
Налагодження такої соціальної взаємодії трьох 

суб‟єктів (держави, ЗВО та роботодавців) в Україні є 
необхідним для підвищення якості національного 

трудового потенціалу як стратегічно важливого ресурсу 
розвитку економіки нашої держави. 

На наша переконання, результати такої співпраці 

дозволять вирішити головні завдання підготовки у ЗВО: 
– вдосконалити зміст освіти (освітньо-професійних 

(наукових) програм, що відповідають вимогам 
роботодавців), форми та методи забезпечення освітнього 

процесу в заявленій сфері відповідно до потреб галузей 
економіки, запитів роботодавців (застосування нових 
освітніх, інформаційних технологій, впровадження 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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прогресивних форм організації та інноваційних методів 
освітнього процесу, освітньо-методичних матеріалів); 

– планована участь фахівців підприємств в 

освітньому процесі, контролі та атестації педагогічних 
кадрів ЗВО та наукових установ; 

– стійкість передбачуваних результатів освітнього 

процесу, інтеграцію освіти і виробництва; 
– формування у випускників ЗВО та наукових 

установ широкого набору компетентностей, які 
відповідають сучасним вимогам роботодавців.  

Розроблений нами механізм дозволяє не тільки 
коригувати освітньо-професійні та освітньо-наукові 
програми, але й вчасно відстежувати перелік та значущість 

кожної компетентності, враховуючи тенденцію їх як до 
застарівання так і оновлення, актуалізацію, значущість в 
окремих блоках (при певних комбінаціях) тощо. 

Зрозуміло, що оцінки від роботодавців та здобувачів 

є динамічними і можуть змінюватись впродовж часу, 
тому моніторинг оцінки змін, що відбуваються на ринку 
праці, необхідно проводити періодично (можуть 

змінюватись структура вимог та їх рейтингова оцінка). 
Не зважаючи на актуальність проблеми дослідження 

загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти у контексті реалізації 
управлінської діяльності, вона залишається недостатньо 
розкритою, особливо це стосується умов розвитку та 
практичних механізмів освітнього процесу, які можна 

віднести до актуальних професій вітчизняного ринку у 
різних сферах діяльності. 

Професійна діяльність докторів філософії управлінської 

сфери діяльності є складною та різноплановою, що вимагає 
від них наявності великої кількості компетенцій, що 
регламентуються певними нормами та стандартами. 

Для того щоб дослідити вимоги сучасного ринку 
праці до докторів PhD управлінської сфери діяльності 
ми провели он-лайн опитування роботодавців України – 
від ЗВО та інших освітніх установ, наукових та науково-

дослідних інститутів, центрів та підприємств за 
розробленою нами анкетою. 

Анкети нами були розроблені таким чином, щоб 

дослідити вимоги до загальних компетентностей з 
врахуванням показника їх значущості та пріоритетності 
кожної відносно інших. Аналіз проводився з метою 

дослідження проблем невідповідності (асиметрії) між 
ринком праці докторів філософії та ринком ЗВО, які їх 
готують, а також для визначення зорієнтованості 
зазначених роботодавців на результат освіти здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у 
контексті реалізації управлінської діяльності. 

Тому подальші дослідження наші були зосереджені 

на аналізі освітньої траєкторії щодо вимог роботодавців 
до докторів PhD управлінських спеціальностей. Основний 
контингент роботодавців для докторів PhD складають: 

ЗВО та інші освітні установи, наукові та науково-
дослідні інститути, центри розвитку, МОН України та ін.  

Проведений нами аналіз вимог (потреб) роботодавців 

до докторів PhD управлінської сфери діяльності 
здійснювався шляхом опрацювання інформаційного 
масиву особливостей попиту (до 530 випадків – 57% від 
структури оголошень по Україні на вакантні посади 

докторів філософії управлінських спеціальностей), за 
матеріалами провідних сайтів щодо пошуку роботи і 

працевлаштування («hh.ua», «job.i.ua» «rabota.ua»). 
Дослідження проводилося протягом 2018 року з 
врахуванням ключових тенденцій щодо вимог сучасного 

ринку праці, які висуваються до докторів PhD 
управлінської сфери діяльності. Для того, щоб отримати 
більш точну та коректно сформульовану інформацію ми 

опрацьовували лише змістовно наповнені та грамотно 
складені оголошення. 

В результаті проведеного нами дослідження був 
отриманий великий перелік вимог до загальних 

компетентностей здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти у контексті реалізації 
управлінської діяльності, який ми узагальнили та 

уніфікували до 10-топ загальних компетентностей 
затребуваних вже на 2020-2022 рік та розподілити їх у 
порядку значущості. На першому місці  за рівнем 
затребуваності на 2020-2022 рік залишиться 

«вміння вирішувати складні (нестандартні) 
завдання» (Complex Problem Solving).  

Друга за значущістю загальна компетенція (зазначена 

як одна з головних на найближчі 10 років) була 
зазначена роботодавцями – «критичне мислення». Третя 
за значущістю компетенція зазначена роботодавцями 

«креативність». Ускладнення виробни-чих і соціальних 
процесів в сучасному світі вимагає сьогодні та і в 
майбутньому від управлінських кадрів нестандартних 
рішень. На жаль, цього теж не вчать у в аспірантурі та 

докторантурі. Четверта за значущістю в 2020 році 
зазначена роботодавцями компетенція «уміння 
працювати з людьми» або «мистецтво взаємодії». 

П’яте місце за значущістю посідає компетенція 
«навички організації та координації», яка необхідна як і 
на сьогодні, так і на майбутнє. Шосте місце за вимогами 

роботодавців посідає «емоційний інтелект». Розвинений 
емоційний інтелект дає можливості підвищувати 
загальну особистісну результативність як особистості 
працівника так і колективу вцілому. Розвиток цієї 

компетентності у докторів PhD управлінської сфери 
діяльності відбувається на основі формування вмінь 
використовувати емоційний інтелект та навичок 

управління ним, що призводить ще й до формування 
якісно нового рівня управління – у стилі викладача-
куратора, спікера, фасилітатора, тощо. 

Сьома компетенція – «орієнтація на результат». 
Для докторів PhD управлінської сфери діяльності це не 
тільки спроможність брати на себе відповідальність, 
сплановано, організовано та послідовно діяти відповідно 

до визначених цілей та завдань з метою досягнення 
оптимальних результатів, а ще й здатність до управління 
всіма наявними ресурсами, раціональне їх використання, 

враховуючи потреби і пріоритети кожного учасника 
управлінського процесу. Важливим тут буде не лише 
якість, але і вчасність прийняття рішень. Восьме місце за 

значущістю посідає компетенція «адаптивність і 
мобільність». Сучасні умови праці докторів PhD 
управлінської сфери діяльності наповнені інноваціями та 
змінами науково-технічного прогресу, що вимагають 

здатностей та можливостей відповідного вчасного 
проактивного реагування на них. Використання цієї 
компетенції без розвитку емоційного інтелекту, на наше 

переконання, буде вкрай складно. А ще роботодавці 
хочуть бачити у докторів PhD управлінської сфери 
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діяльності стресостійкість, що підвищує адаптацію до 

мінливих та непередбачених ситуацій.  
Дев’ята за значущістю компетенція зазначена 

роботодавцями – «вміння приймати рішення». Така 
компетенція вимагає від докторів PhD управлінської 

сфери діяльності бути не тільки цілеспрямованим 
аналітиком, а вміння оперативно контролювати та 
перебудовувати свою діяльність з орієнтацією вибір 

оптимального шляху до вирішення задач, навичок 
вироблення, упорядкування та прийняття рішень в 
різних умовах, в тому числі і складно передбачуваних. 

Десяте місце за значущістю посідає компетенція – 
«когнітивна гнучкість». Ще кілька років тому її не 
розглядали як необхідну або важливу компетенцію. В 
сучасних умовах – відкритого, великого, інформаційно 

насиченого, поліваріативного світу ця здатність є та 
буде завжди надважливою. Володіючи нею, докторів 
PhD управлінської сфери діяльності зможуть ефективно 

застосувати всі вище зазначені дев‟ять компетенцій. 
Висновки. Таким чином можна стверджувати, що у 

європейських документах у сфері вищої освіти визнано 
надзвичайно велику системоутворювальну роль 

вищезазначених загальних компетентностей незважаючи 
на дискусійний характер їх переліку. Однак розробка 
ефективних методів і технологій, які забезпечуватимуть 

розвиток загальних компетентностей здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
залишається недостатньо дослідженою. Подальшим 

питанням для розв‟язання цього питання є розроблення 
профілю (рамки компетенцій) здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти вищої освіти у 
контексті реалізації управлінської діяльності. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 

новітньої філософії освіти пріоритетною метою навчання 

є створення передумов для самореалізації кожної особис-

тості, тому однією з умов покращення якості освіти – 

змістовне наповнення освітнього процессу. Попри всі 

пертурбації, підручник продовжує залишатись одним із 

найважливіших елементів освітньої системи. 

Очевидно, що процесс написання підручників нового 

покоління потребує врахування попереднього досвіду 

підручникотворення, виваженого аналізу вже наявних 

науково-теоретичних основ його конструювання, науко-

вих підходів до розробки навчальної книги. Ми вважаємо, 

що без переосмислення поліфункціональності підруч-

ника, його аналіз буде безрезультатним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню 

англомовних підручників присвячені роботи сучасних нау-

ковців України, серед яких Н.В. Андрійчук, Т.О. Бровченко, 

Г.П. Буцан, А.С. Гембарук, В.А. Дмитренко, В.Ф. Дороз, 

А.К. Корсаков, О.Ю. Кузнецова, К.О. Олександренко, 

В.Г. Рогожа, А.М. Самойленко, І.А. Ткаля, С.О. Царьова, 

Л.О. Чулкова та ін. 

Англомовні дослідники Х. Аллен, Дж. Годуін, У. Кепел, 

К. Кеппер, С. Макуін, М. Рейллі, Р. Річі, С. Сіебай, 

А. Сілвер, Л. Стратт всебічно аналізуючи вітчизняні 

підручники, небезпідставно пишаються здобутками, 

водночас критикуючи застарілі підходи до написання 

навчальної літератури. 

Оскільки аналіз автентичних англомовних підруч-

ників з боку українських науковців не дуже поширений, 

в нашій статті ми намагаємося об‟єктивно й не уперед-

жено висвітлити позитивні та негативні сторони 

підручника «Особисті фінанси. Грошовий кругообіг 

задля добробуту» за допомогою якого навчаються здобу-

вачі вищої освіти, розвиваючи мовні, мовленнєві, 

соціокультурні та стратегічні компетенції. Ми впевнені, 

що таке дослідження допоможе викладачам англійської 

мови в їхній подальшій роботі зі здобувачами. 

Постановка мети. Виходячи з вищезазначеного, мета 

статті – здійснення всебічного аналізу англомовного 

підручника «Особисті фінанси. Грошовий кругообіг 

задля добробуту» видавництва «Пірсон» як ефективного 

засобу комунікації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Підручник «Особисті фінанси. Грошовий кругообіг 

задля добробуту» видавництва «Пірсон» є результатом 

колективної спільної праці низки науковців Англії, серед 

яких ми відзначимо А. Кіоуна та А. Шарпа. Вперше 

надрукована у 2006 році, навчальна книга переви-

давалася п‟ять разів (востаннє у 2010 році) й 

розрахована на професійний рівень володіння англійсь-

кою мовою та має теоретичне та практичне спрямування. 

Вона складається з інформації про автора, стислого 

змісту, змісту, передмови, інструкцій, п‟яти частин, п‟яти 

додатків та алфавітного покажчика. П‟ять частин мають 

наступні назви: «Фінансове планування», «Керівництво 

вашими грошима», «Захист за допомогою страхування», 

«Керівництво вашими інвестиціями», «Планування 

життєвого циклу». Підручник розрахований на широке 

коло: його можуть з користю для себе використовувати 

викладачі, інструктори, здобувачі вищої освіти, а також 

У статті аналізується зміст англомовного підручника як ефективного засобу комунікації 

«Особисті фінанси. Грошовий кругообіг задля добробуту» видавництва «Пірсон». Особлива увага 

приділяється відповідності змісту навчальної книги її меті, доцільності використання вищезазначеного 

підручника на практичних заняттях у вищому навчальному закладі. Робиться наголос на найбільш 

вдалих текстах та вправах, вміщених у книзі. Статтю присвячено опису п’яти частин, включно з 

читанням, прослуховуванням і фокусуванням на мові, говорінні та письмі. Автор намагається вказати 

на позитивну роль вступу, підкреслюючи мету курсу для здобувачів вищої освіти й людей, що працюють 

у галузі економіки зі середнім й високим рівнем англійської мови. Науковий пошук розглядає 

використання найбільш поширених тестів: питально-відповідних вправ, заповнення пробілів/пропусків, 

співвіднесення/зіставлення, доповнення, заповнення таблиць, конспектування (складання коротких 

записів), називання, вікторин/опитувань/змагань/ігор і т. д. Стаття підкреслює функції підручника, 

необхідність впровадження в освітній процес наступних креативних завдань для здобувачів вищої 

освіти, а саме – розробку портфоліо, роботу в групах, складання записів, діалогів, організацію дискусій, 

презентацій, рольових ігор. Вищезгадана стаття фокусується на наступному розвитку чотирьох 

компонентів англійської мови – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі й на чотирьох компетенціях – 

мовній, мовленнєвій, соціально-культурній та стратегічній. 

Ключові слова: англомовний підручник, засіб комунікації, зміст, мета, частини, практичні заняття, 

вищий навчальний заклад, тексти та вправи. 
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приватні особи. Всі без винятку частини англомовного 

підручника містять інформацію щодо організації проект-

ної діяльності, балансового звіту, планування, витрат, 

постанови власної фінансової мети, ризиків, позики, ролі 

банків, інвестицій, облігацій, цінних паперів, плюсів та 

мінусів використання кредитних карток, трастових 

компаній у царині економіки. 

Особлива увага нами приділяється відповідності 

змісту навчальної книги її меті, доцільності використан-

ня вищезазначеного підручника на практичних заняттях 

у вищих навчальних закладах. В цьому аспекті контент 

підручника повністю відповідає нормативним положен-

ням, враховує вікові особливості й попередню 

підготовку здобувачів. Загальна характеристика викладу 

навчального матеріалу свідчить про науковий підхід до 

написання підручника. Головний плюс підручника 

«Особисті фінанси. Грошовий кругообіг задля 

добробуту» видавництва «Пірсон», основного автора – 

американського професора фінансів політехнічного 

інституту штату Вірджинія А. Кіоуна, в спрямованості 

навчального матеріалу на формування науково-

теоретичного мислення, мотивації навчання, розширен-

ню світоглядних позицій. Навчальний матеріал містить 

інноваційні педагогічні технології, виклад матеріалу 

економічного спрямування доречний, скоординований та 

збалансований. Заслуговує на увагу оптимальність 

розподілу матеріалу відповідно нормам навчального 

часу. Великим плюсом є відповідність підручника 

принципам наступності, логічної послідовності; він 

органічно поєднується з попередніми виданнями. Якість 

та доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, 

малюнки, рисунки, фотознімки, кросворди, символи, 

фінансові термометри) допомагають легше засвоїти 

навчальний матеріал. Для посилення емоційного впливу 

навчальних текстів у підручнику використовуються 

засоби виразності й образності англійської мови. 

Всебічно аналізуючи підручник, не слід забувати й 

про методичні аспекти, а саме, про відповідність 

системи питань, завдань, вправ вимогам сучасної вищої 

освіти. Навчальна книга видавництва «Пірсон» має в 

наявності завдання різного ступеня складності. Заслуго-

вує на відзначення різноманітність та оригінальність 

завдань, суцільна спрямованість книги на розвиток 

логічного мислення, творчих здібностей, пізнавальної 

активності здобувачів вищої освіти. Добірка ілюстра-

тивного матеріалу надає нам право впевнено сказати про 

методичну цінність підручника [5]. 

Поліграфічне виконання книги «Особисті фінанси. 

Грошовий кругообіг задля добробуту» на високому рівні: 

якість естетичного оформлення, спрямованість на 

розвиток естетичного смаку, дотримання гігієнічних, 

поліграфічних вимог (шрифт, формат, вага, ламінація) 

свідчить про професійний підхід науковця А. Кіоуна до 

створення навчальної книги. 

Найбільш вдалі, на наш погляд, вправи, пов‟язані з 

креативною роботою здобувачів, а саме – з постановою 

власної фінансової мети й шляхів її досягнення, з 

чисельними ризиками, що можуть з‟явитися при 

проведенні фінансових операцій. Автори підручника 

пропонують скласти власні проекти з опорою на модель; 

рубрика «Зупинись і подумай» важлива і своєчасна [6]. 

В цілому, англомовний підручник містить основи 

наукових знань з навчальної дисципліни, матеріал викла-

дено згідно з метою навчання, визначеними програмою і 

вимогами дидактики. У навчальному процесі він успіш-

но виконує наступні функції: а) освітню, що полягає в 

забезпеченні процесу засвоєння здобувачами вищої 

освіти певного обсягу систематизованих знань, у форму-

ванні в них пізнавальних умінь; б) розвивальну, що сприяє 

розвиткові студентів, їх перцептивних, розумових, мовних, 

мовленнєвих та інших здібностей; в) управлінську, яка 

полягає в програмуванні певного типу навчання, його 

методів, форм і засобів, способів застосування знань у 

різних ситуаціях; г) науково-дослідницьку, яка спонукає 

молодь до самостійного вирішення проблем, навчає 

методів наукових пошуків [3]. 

Навчальна книга забезпечує науковість змісту матеріалу, 

вона доступна, зрозуміла, з чіткими формулюваннями, 

підходами, правилами, законами, ідеями. Найважливіший 

матеріал проілюстрований схемами, малюнками, 

фотографіями, відповідно структурований, налаштований 

на всебічне сприйняття матеріалу. Великий позитив 

підручника в тому, що в ньому чітко виокремлюється 

індивідуальний підхід, що є пріоритетним на сьогодення. 

Рівень завдань і вправ різний, що говорить про 

продуманість та виваженість його автора. Слід також 

додати беззаперечну інноваційність цієї навчальної книги. 

Використання найновіших, найсучасніших досліджень, 

технічних установок, методик, технологій сприяє 

засвоєнню матеріалу молоддю [4]. 

Проте, підручник, на наше переконання, містить 

низку недоліків, а саме: 

– відсутність діалогів, триалогів та полілогів; 

– мала кількість вправ, спрямованих на розвиток 

уяви; 

– слабкість психологічного компоненту у підручнику; 

– недостатньо велике розмаїття тестових завдань. 

Отже, на основі здійснення аналізу англомовного 

підручника «Особисті фінанси. Грошовий кругообіг задля 

добробуту» як корисного засобу спілкування, можна 

встановити такі висновки, закономірності й тенденції: 

– навчання здобувачів вищої освіти з використанням 

вищезазначеної навчальної книги корисне, адже 

базується на впровадженні досвіду традицій євро-

пейської системи освіти, яка має провідне значення; 

– використання новітньої методології викладання 

іноземних мов у вищих навчальних закладах успішно 

здійснюється засобами книги;  

– залучення підручника як автентичного з притаман-

ними рисами є міцним підмурівком для подаль-шого 

опанування іноземною мовою номер один у світі; 

– опрацювання підручника людьми, що навчаються, 
дає переваги при тестуванні, працевлаштуванні, спілкуванні 

з носіями мови;  

– дедуктивний та індуктивний методи є основними у 

підручнику, що сприяє подальшій реалізації компетенцій 

здобувачів вищої освіти; 

– наявність різноманітних тестових завдань дає змогу 

молодим людям бути гнучкими й мобільними, обирати 

оптимальні шляхи вирішення проблем. 

Англомовний підручник як ефективний засіб комуні-

кації виправдовує себе, оскільки допомагає педагогу 
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реалізувати наступні функції: 

– термінальну, або функцію-мету (пов‟язану із 

стратегічними напрямами педагогічної діяльності); 

– тактичну, або функцію-засіб (що сприяє успішній 

реалізації стратегій, обслуговує всю сукупність страте-

гічних функцій); 

– операційну, або функцію-прийом (обслуговує кілька 

багатовекторних функцій, хоча в певних межах вона 

може бути пов‟язана з тією чи іншою педагогічною 

стратегією або тактикою). 

Ми поділяємо точку зору тих науковців, які 

вважають, що до термінальної функції відноситься 

навчальна, виховна, розвивальна, життєзабезпечення, 

соціалізації; до тактичної – інформативна, експресивна, 

смислоутворювальна, діагностична, індивідуалізаційна, 

спонукальна, прогностична, культурологічна, психо-

терапевтична, рекреаційна; до операційної ми відносимо 

функції вимірювання та оцінювання, методичну, 

управлінську, координаційну функції, а також функції 

самоствердження та формоутворень [1]. 

Бонус навчальної книги «Особисті фінанси. Грошовий 

кругообіг задля добробуту» у її цілісності, компактності й 

динаміці. На основі вищезазначеного підручника педагог 

вищої школи може розробити власний мета-план та 

спрогнозувати мета-діяльність. Такий вид діяльності 

викладача буде дуже корисним особисто для нього та для 

здобувачів вищої освіти [2]. 

Висновки з проведеного дослідження. Роблячи 

підсумки, ми не маємо намірів зупинятися на досягнутому, 

оскільки педагоги України в системі вищої освіти давно й 

цілеспрямовано працюють з автентичними англійськими 

підручниками і вони мають бути обізнаними з їхніми 

сильними і слабкими сторо-нами. Водночас слід пам‟ятати 

про відповідність таких навчальних книг нашим планам, 

програмам, реаліям життя. Ми небезпідставно вважаємо, 

що подальшої уваги потребують питання висвітлення та 

всебічного аналізу різноманітних англомовних автентичних 

підручників, посібників у вищих навчальних закладах 

України з метою подальшого виявлення й висвітлення 

їхніх позитивних й негативних сторін. 
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ANALYSIS OF ENGLISH SPEAKING TEXTBOOK 

«PERSONAL FINANCE. TURNING MONEY INTO WEALTH» 

The article analyses the contents of English speaking textbook as effective mean of communication «Personal Finance. 

Turning Money into Wealth» of publishing house «Pearson». Special attention is paid to correspondence of contents of 

textbook to its aim, purposefulness of usage of mentioned textbook at practical sessions at higher educational establishment. It 

is made stress on the most successful texts and exercises, placed in the book. The article deals with description of five parts, 

reading, listening, and language focus, speaking and writing. The author tries to indicate positive role of introduction, 

emphasizes the objectives of course for the competitors of higher education and people working in the economical industry 

with an intermediate or upper-intermediate level of English. Scientific research examines usage of the most spread tests: 

asking-answering questions, gap-filling, matching, completing, table-filling, note-taking, labeling, quiz, etc. The article 

underlines functions of the textbook, necessity of implementation into educational process of following creative tasks for 

students as working out of portfolios, work in groups, making notes, making up dialogues, organization of discussions, 

presentations, and role-playings. Mentioned article focuses on further development of four components of English language – 

audition, speaking, reading and writing and four competences – language, linguistic, social-cultural and strategic ones. 
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Постановка проблеми. Збереження здоров‟я дітей та 

оптимізація їх фізичного розвитку є актуальною пробле-

мою сьогодення. Особливу заклопотаність в державі, 

суспільстві і, навіть, у кожній сім‟ї, викликає стан здоров‟я 

підростаючого покоління. Фізичне виховання дитини являє 

собою симбіоз матеріальних і духовних цінностей у сфері 

його рухової активності. Встановлено, що без нормального, 

відповідно з віковими особливостями дітей, фізичного 

розвитку не стимулюється і розумовий розвиток [1]. 

Одним з основних завдань, що визначені в 

Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті і 

Цільовий комплексній програмі «Фізичне виховання –

здоров‟я нації» є формування всебічно гармонійно 

розвиненої, морально і фізично здорової особистості, яка 

відповідально ставиться до стану свого здоров‟я. Серед 

основних напрямків зазначені підтримка і розвиток 

різноманітних форм оздоровчої роботи у навчально-

виховних закладах України. Оздоровчий туризм і 

орієнтування – це багатогранна і багато варіативна 

форма активного відпочинку, яка поєднує в собі 

найефективніші фізично-оздоровчі види рекреаційної 

діяльності, є дієвим засобом духовного і фізичного 

розвитку особистості, засобом виховання правильного 

ставлення до природи [1]. 

Проблема правильного і доцільного використання 

засобів оздоровчого туризму та орієнтування у фізичному 

вихованні школярів є актуальною для розробки ефектив-

них оздоровчих технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все більшу 

популярність сьогодні набуває оздоровчий туризм, один з 

найпопулярніших і наймасовіших видів оздоровлення, 

який несе в собі величезний потенціал рекреаційної 

оздоровчої діяльності школярів. Оздоровчий туризм 

реалізуються як один із засобів рекреації, як комплекс 

засобів фізичного виховання, як засіб підвищення 

функціональних резервів і загартовування організму [6]. 

На думку О. О.  Федякіна, існуючі сучасні види і форми 

туризму буде доцільно розділити на дві групи: оздоровчий 

(активно - руховий туризм, що розвиває рухові здібності, 

удосконалює фізичні якості людини тощо) і «нездоровий» 

туризм (не пов'язаний із руховою активністю людини). 

Найбільш повну характеристику оздоровчого або 

рекреаційного туризму дав С.П. Борисов: «види 

туристської діяльності, за формами, засобам і змістом 

запозичені зі спортивного туризму, але не пов'язані із 

підготовкою та виступом у спортивних змаганнях, а 

спрямовані на фізичний розвиток і виховання, збережен-

ня і зміцнення здоров‟я, активний відпочинок і функціо-

нальне відновлення організму людини» [1]. 

Найбільш ефективною формою організації відпочинку 

та оздоровлення дітей і підлітків є туристський захід, 

який включає використання засобів оздоровчого туризму 

та орієнтування. Оздоровчий аспект туризму та 

орієнтування полягає в позитивному впливі на організм 

дитини факторів природи в поєднанні із загальною 

активною м'язовою діяльністю, що сприяє повноцінному 

відпочинку, зміцненню здоров'я та загартовуванню 

організму [6]. 

Багато дослідників зверталися до питання впливу 

занять оздоровчим туризмом на організм дітей та довели, 

що заняття туризмом дають школярам заряд бадьорості та 

енергії, знімають психічні навантаження, підвищують 

працездатність функціональних систем організму, позити-

вно змінюють рухові якості, підвищують фізичну підго-
товленість дітей і рівень загартованості їх організму [1-4, 6]. 

Результати дослідження Є.З. Рут показали, що 

комплексний вплив факторів (фізичні навантаження, 

природні та психоемоційні фактори, інформаційні 

потоки, краєзнавча діяльність) у формі туристичних 

походів є ефективним засобом корекції та оптимізації 

фізичного і функціонального стану школярів всіх віко-

вих груп, що також поліпшую розумову працездатність і 

успішність на протязі навчального року. Це дозволяє 

стверджувати, що туристично-краєзнавча діяльність 

учнів є перспективним напрямком оптимізації фізичного 

розвитку школярів і вдосконалення їх соматичного 

здоров‟я. Вчені прийшли до єдиної думки, що в 

недопущенні хвороби, в зміцненні здоров‟я, вирішальна 

роль належить не медицині і не системі охорони 

здоров‟я, а тим соціальним інститутам, які створюють 

умови і спосіб життя дитини – сім‟я та школа [4,5]. 

Сучасні дослідження проблем запровадження засобів 

оздоровчого туризму в процес фізичного виховання 

дітей шкільного віку носять розрізнений характер [4]. В 

тому числі відкритими залишаються питання організації 

та проведення занять на основі засобів оздоровчого 

туризму та орієнтування у вигляді науково обґрунто-

ваних технологій, що не дозволяє повною мірою 

реалізувати потенціал оздоровчого туризму як універ-

сального засобу підвищення рівня фізичного стану дітей. 

Мета: визначити основні засоби оздоровчого 

туризму і орієнтування та проаналізувати стан їх вико-

ристання у фізичному вихованні дітей шкільного віку. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і 

узагальнення даних науково-методичної літератури, 

законодавчих актів і нормативних документів. 

Виклад основного матеріалу. Багато педагогів-

практиків та теоретиків-дослідників в галузі дитячо-

У статті визначені основні засоби оздоровчого туризму та орієнтування, методом теоретичного аналізу 

дана оцінка стану їх використання у фізичному вихованні дітей шкільного віку. 

Ключові слова: оздоровчий туризм, орієнтування, фізичне виховання, діти. 
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юнацького туризму займалися розробкою засобів, методів 

і прийомів оздоровчого туризму та орієнтування [1-4; 6]. 

Засобами оздоровчого туризму є: 

– прогулянки та екскурсії на свіжому повітрі; 

– теренкур (дозовані фізичні навантаження у вигляді 

пішохідних прогулянок по розміченим маршрутам як 

вид санаторно-курортного лікування); 

– прогулянки, походи і подорожі вихідного дня різної 

цільової спрямованості (рекреаційні, тренувальні, 

оздоровчі, пізнавальні, краєзнавчі тощо); 

– ступеневі і категорійні туристсько-спортивні походи; 

туристські зльоти; 

– змагання з техніки туризму, зі спортивного 

орієнтування, із туристського багатоборства, спортив-

ного скелелазіння; дні туризму в школі; 

– літні оздоровчі зміни туристської спрямованості; 

– тренувальні збори за видами туристського 

багатоборства, спортивного орієнтування, спортивного 

скелелазіння; 

– туристські фестивалі, свята та розваги; 

– туристські експедиції і робота краєзнавчих загонів; 

– спеціальні завдання і фізичні вправи з орієнтування 

на місцевості; 

– туристські вправи з розвитку навичок елементарного 

скелелазіння й альпінізму; 

– вправи з оволодіння технікою пересування в 

пішохідних, лижних, 

– велосипедних, гірських, водних прогулянках і 

походах; 

– вправи з техніки і тактики подолання природних 

перешкод; 

– вправи з техніки і тактики рятувальних робіт; 

– спеціальні завдання та вправи з долікарської 

допомоги; 

– вправи з техніки бівуачних робіт тощо. 

Педагоги протягом століть використовували засоби 

оздоровчого туризму та орієнтування у навчально-виховній 

роботі з дітьми. Лесгафт П. Ф. – основоположник наукових 

знань з фізичної культури, переконливо рекомендував 

дорослим і дітям використання універсального способу 

пізнання, оздоровлення і загартування – прогулянки, 

подорожі та екскурсії в якості активного дозвілля, як один 

із засобів морального і фізичного виховання підростаючого 

покоління [2]. 

Рекреаційно-оздоровча діяльність благотворно впли-

ває на функціональні системи організму, підвищуючи 

тонус м'язів, зміцнюючи опорно-руховий апарат, 

гармонізуючи психоемоційний стан людини. Саме тому 

виникла ідея проведення уроків фізичної культури в 

природному середовищі для шкіл, де це можливо. Так 

Ю.С. Кузь [5] в процесі педагогічного експерименту 

довів, що система уроків на свіжому повітрі в природних 

умовах є здоров‟язберігаючою та оздоровчою, яка 

забезпечує не тільки підвищення рівня фізичного стану 

учнів, але і вирішує багато чисельні питання 

екологічного, розумового, соціального, правового, 

естетичного, трудового виховання школярів. 

Останнім часом переглядаються можливості викорис-

тання засобів оздоровчого туризму та орієнтування в 

процесі фізичного виховання школярів. Раніше 

вважалося, що займатися туризмом та орієнтуванням 

можуть діти старшого і середнього шкільного віку. Але 

на сучасному етапі розвитку фізичної культури багатьма 

дослідниками доведено, що цілком виправдано вводити 

заняття на основі засобів оздоровчого туризму та 

орієнтування у процес фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку [4]. 

Дослідженням проблем введення засобів оздоровчого 

туризму в процес фізичного виховання дітей молодшого 

шкільного віку займалися Т.Г. Климанова [4], М.С. Чахніна, 

М.В. Чернявський, Ф.Г. Багаутдинова,О.Н. Матвєєва та інші. 

Ці дослідження стосувалися уроків фізичної культури в 

початковій школі і позаурочної діяльності дітей. Вони 

показали, що проблему підвищення ефективності занять 

доцільно здійснювати за допомогою введення в навчально-

виховний процес засобів оздоровчого та спортивного 

туризму як регіонального компонента, як компонента 

ущільнення часу уроку, як компонента оздоровчої 

рекреації [5], як фактор соціалізації дітей шкільного віку, 

як основи для формування моральних якостей учнів. 

На думку Т.Г. Климанової [4] в усі структурні 

компоненти уроку фізичної культури (вступна, основна і 

заключна частина) можливе введення засобів оздоров-

чого туризму та орієнтування. Це вправи в подоланні 

природних перешкод, ходьба із рюкзаком, ігрові 

завдання туристської спрямованості та орієнту-вання в 

просторі, туристські естафети, рухливі туристські ігри. 

Любека С.В. [3] пропонує використовувати засоби 

оздоровчого туризму у фізичному вихованні дітей, які за 

станом здоров‟я відносяться до підготовчої медичної 

групи. Використання комплексного поєднання доступ-

них засобів туризму, факторів природи, загартовування, 

дихальної гімнастики, дозволяють підвищити рівень 

здоров‟я школярів зі слабким здоров‟ям. Засоби туризму 

в поєднанні з орієнтуванням і краєзнавством широко 

застосовуються під час літнього оздоровлення школярів 

у профільних таборах: туристських, спортивних, оздо-

ровчих [1]. 

Значні дослідження в цій області були проведені 
Ю.С. Константиновим, В.М. Куликовим, О.О. Остапцем-

Свєшніковим, Є.З. Рут, що розробили теоретичні основи 

туристсько-краєзнавчої діяльності школярів. Вивчали 

різноманіття форм і напрямів туристсько-краєзнавчої 

діяльності В.І. Ганопольский, Т.І. Грицишина, В.Д. Дехтяр, 

І.А. Верба, М.П. Крачило, М.Ю. Костриця, В.В.Обозний, 

П.І. Істомін. Регулюється і контролюється рекреаційно-

оздоровча, а також туристсько-спортивна діяльність 

школярів «Правилами проведення туристських 

подорожей з учнівською та студентською молоддю 

України» Правилами пропонується проведення 

подорожей і походів з дітьми, починаючи з 7-річного 

віку. Поряд з оздоровчим туризмом все більший інтерес 

у дослідників і педагогів викликає спортивне 

орієнтування не тільки як вид спорту, що активно 

розвивається, але і як засіб оздоровлення та рекреації. 

Засоби спортивного орієнтування та оздоровчого 

туризму успішно застосовуються в позакласній та 

позашкільній роботі, про що свідчать навчально-виховні 

програми туристсько-краєзнавчого напрямку. 

На сучасному етапі розвитку концепції навчання і 

виховання дітей розробка авторських програм, програм з 

урахуванням регіонального компоненту, програм з 
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урахуванням матеріально-технічної бази шкіл та 

позашкільних закладів значно розширили рамки вико-

ристання и застосування засобів оздоровчого туризму та 

орієнтування у процесі фізичного виховання підрос-

таючого покоління. Цілком обґрунтовано введення 

основ оздоровчого туризму та орієнтування в шкільні 

уроки як варіативної складової і в якості однієї з 

основних складових програм з фізичної культури. 

Висновки. 

1. Оздоровчий туризм і орієнтування на місцевості 

позитивно впливають на формування зростаючого 

організму і, будучи резервом рухової активності, можуть 

бути використаними як засіб підвищення рівня 

фізичного стану школярів, зміцнення їх здоров‟я. 

2. Оздоровчий туризм і орієнтування є унікальним 

засобом для виховання і формування всебічно 

гармонійно розвиненої особистості. 

3. Основним засобом оздоровчого туризму та орієн-

тування, пов'язаним з руховою активністю школярів є 

прогулянки і походи (у першу чергу – походи вихідного 

дня), фізичні вправи з подолання природних перешкод, 

вправи з орієнтування на місцевості. 
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Постановка проблеми. Питання історіографічного 

аналізу наукових досліджень становлення системи 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на теренах 

України є важливою передумовою модернізації освіти у 

напрямку розбудови конкурентоспроможної і національно 

зорієнтованої системи навчання, метою якої є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних 

для успішної самореалізації (1).  

Нормативно-правове забезпечення професійного 

зростання фахівців в системі післядипломної освіти як 

складової освіти продовж життя регламентується Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими 

нормативними документами. 

Аналіз наявних досліджень і публікацій. Дослід-

ження, пов‟язані з осмисленням національного і 

зарубіжного досвіду надбань історико-педагогічної науки, 

зокрема вивчення теоретичних та практичних аспектів 

навчання та перепідготовки учительських кадрів у 

вітчизняній науці активно досліджується вченими з метою 

виявлення компонентів системи післядипломної освіти. 

Разом із тим, регіональні особливості культурно-

освітнього розвитку українських земель, які на тому чи 

іншому етапі історичного розвитку мали успішний досвід 

побудови світоглядних основ демократичного суспільства, 

зокрема, основоположних засад нової національної школи, 

яка створювалася на ідеях гуманної педагогіки, що сприяло 

значному розвитку теорії та практики навчання та 

виховання в першій третині ХХ століття, у сучасних 

наукових дослідженнях викладені не в повній мірі.  

Мета статті. У статті ми хотіли зробити історіогра-

фічний аналіз наукових досліджень процесу становлення 

системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що 

дає можливість вибудувати загальнотеоретичні підходи до 

здійснення історико-педагогічних пошуків та виокремити 

хронологічні періоди досліджуваної проблеми, проаналі-

зувати стан висвітлення питання у наукових публікаціях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Треба 

зазначити, що історичні, методологічні та психолого-

педагогічні аспекти підвищення професійної майстерності 

педагогічних кадрів здебільшого мають комплексний 

підхід і розглядаються в контексті вивчення різноманітних 

напрямків розвитку педагогічної науки.  

Авторами досліджень із вищеназваної тематики є 

Корф Н.А. [15], Русова С.Ф. [26], [27], Худоминський П.В. 
[29], Сігаєва Л.Є. [28], Березівська Л.Д. [4], Дем‟яненко Н.М. 

[10], Кузьмінський А.І. [17], Бадья Л.А. [2], Бойко А.М. [6], 

Борисенко В.Й., Телегуз І.О. [7], Воробець І.В. [9], 

Крисюк С.В. [16], Клокар Н.І. [14], Олійник Н.А. [20], 

Протасова Н.Г. [23], Пуцов В.І. [25], Лисенко С.А. [19], 

Левітас Ф.Л. [18]. 

Зокрема, С.В. Крисюк у фундаментальному дисерта-

ційному дослідженні про становлення та розвиток 

післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні 

аналізує цілі, зміст, форми й методи роботи та основні 

періоди функціонування системи підвищення кваліфікації 

учителів, серед яких визначає початковий етап (1917–1920 

роки), етап розвитку національної системи перепідготовки 

учительських кадрів (1920–1930 роки), становлення 

авторитарної радянської системи підвищення кваліфікації 

педагогів (1931–1985 роки), періоди формування 

неперервної (1985–1992 роки) та з 1992 року національної 

системи післядипломної педагогічної освіти. Автором 

також було подано деякі напрями реформування освіти в 

Україні [16]. 

У монографії П.В. Худоминського «Розвиток системи 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів радянської 

загальноосвітньої школи (1917–1981)» також визначаються 

періоди становлення та розбудови системи післядипломної 

педагогічної освіти в Україні, обґрунтовується твердження, 

що формування державної системи підвищення кваліфі-

кації вчителів розпочалося після 1917 року. У дорадянську 

добу проводилися навчання вчителів на недовготривалих 

курсах, які не мали структурного характеру, організову-

валися приватно і охоплювали лише частину педагогічних 

кадрів. І лише з 1920 року почали готуватися навчальні 

програми, плани та методичні розробки для організації 

повноцінної курсової підготовки учителів [29]. 

Вагомим для розкриття змісту функціонування системи 

післядипломної освіти педагогічних кадрів як 

багатоаспектного процесу неперервного професійного 

зростання є монографічне дослідження Н.І. Клокар 

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

умовах післядипломної освіти регіону на засадах 

диференційованого підходу». Зокрема, автор зазначає, що 

У науковій статті аналізується стан дослідження в науковій літературі передумов та характеру 

функціонування підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на українських землях. Проаналізовано погляди 

провідних вчених.  

Ключові слова: Закарпаття, підвищення кваліфікації, педагогічні з’їзди, історіографічний аналіз, нова 

школа, учитель, громадські організації, дисертаційне дослідження. 
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зміст неперервної освіти повинен формуватися відповідно 

до потреб економічного і соціального розвитку держави, її 

кадрових та фінансових можливостей, а його ефективність 

залежить ввід багатьох факторів, зокрема нормативно-

правового, медійно-інформаційного, навчально-методич-

ного, забезпечення [14].  

Нами також проаналізовано наукову роботу професора 

А.І. Кузьмінського «Післядипломна педагогічна освіта: 

теорія і практика», яка є важливою в аналізі тривалого 

етапу становлення й розвитку національної системи підви-

щення професіоналізму педагогічних кадрів від 1917 року.  

Автор, зокрема, виокремив теоретико-методологічні 

засади (сутність, структуру, функції, принципи) та основні 

напрями й особливості розвитку змісту та форм 

післядипломної професійної підготовки учителів, завдан-

нями яких є засвоєння працівниками педагогічних знань, 

умінь і навичок для їх поступального розвитку як 

особистостей і професіоналів [17, с.37]. 

Аналізуючи концептуальні підходи до структурного 

аналізу післядипломної педагогічної освіти в Україні, 

науковець виділяє чотири основні періоди: до 1917 р.; 

1917–1930 рр.; 1930–1991 рр.; з 1991 р.[10]. 

Специфіку організації та змістового наповнення 

забезпечення безперервної освіти педагогічних праців-

ників; народних шкіл в Україні другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття висвітлено у монографії 

Н.Р. Петрощук, у якій автор на основі вивчення та 

поняттєво-теоретичного аналізу наукової літератури 

з‟ясовує зміст дефініцій базових тверджень, таких як 

«організаційно-змістові основи підвищення кваліфікації 

вчителів, учительські курси, з'їзди, народний учитель, 

народна школа» [21, с.32].  

У своїй праці учений також дослідив роботу 

педагогічних з‟їздів на українських землях, які, починаючи 

із другої половини ХІХ століття, були одним із найбільш 

ефективних шляхів взаємного обміну учительським 

загалом своїх методичних напрацювань та підвищення 

фахової майстерності педагогів, особливо тих, які 

проживали у сільській місцевості і не могли в повній мірі 

слідкувати за розвитком педагогічної науки. вчительської 

діяльності. Такі зібрання, які проводилися як для вчителів 

народних шкіл, так і для вчителів певних предметів та 

спеціальностей, привертали увагу громадськості до 

проблем школи, матеріального і правового становища 

педагогів. Учительські з‟їзди проводилися під час літніх 

канікул і тривали не більше двох тижнів. Робота таких 

форумів, починаючи із 1870 року, регламентувалася 

циркуляром «Про відкриття з‟їздів для народних учителів», 

виданим Міністерством народної освіти, а відповідальний 

інспектор повинен був мати інструкцію, затверджену 

попечителем навчального округу [21, с.65]. 

Проблемам початкової освіти України в роботі 

педагогічних з‟їздів 1861–1920 років, присвячено 

монографічне дослідження В.В. Вдовенка, у якому автор, 

зокрема зазначає, що головним завданням таких зборів 

було об‟єднати зусилля вчителів-практиків, науковців, 

представників громадськості для того, щоб окреслити та 

визначити актуальні питання розвитку освіти, способів 

навчання та виховання молоді, з‟ясувати бачення тих чи 

інших освітянських проблем, напрацювати нормативну 

базу, що регламентує роботу школи, забезпечити 

піднесення соціального престижу, статусу та посилення 

захисту учителя, створити певний суспільний тиск на 

владу, щоб змусити її реагувати на колективну думку 

освітян.  

За підсумками обговорення освітніх проблем учитель-

ськими форумами приймалися резолюції, заяви, клопо-

тання, рекомендації тощо [8, с.8]. 

У досліджуваний нами період на українських землях 

активно діяли чисельні громадські організації, які 

відігравали значну роль в проведенні просвітницької та 

освітньої діяльності. У лавах таких товариств під час 

проведення різноманітних форумів, нарад учителі мали 

змогу підвищувати свою фахову майстерність, ознайом-

люватися з методичними напрацюваннями своїх колег, 

зокрема розробок напрямів, методів та форм організації 

навчального та виховного процесу в школі, брати участь у 

розробках підручників, посібників та іншої навчальної 

літератури. Про роль громадських інститутів у вдоско-

наленні системи неперервної освіти науково-педагогічних і 

педагогічних працівників висвітлено в ґрунтовних 

історико-педагогічних дослідженнях Л.Д.Березівської [4], 

Г.В. Білавич [5], Н.С. Побірченко [22]. 

Зокрема, аналізуючи діяльність українських Громад 

Наддніпрянської України кінця ХIХ початку ХХ століття, 

Н.С. Побірченко зазначає, що зміст і напрями роботи 

громадських організацій «протягом півстоліття мали 

просвітницький, педагогічний, науковий та культуро-

логічний характер», та сприяли поліпшенню фахової 

підготовки педагогічних кадрів у школах [22, с.145]. 

Важливим засобом навчання учительства, активізації 

його інтелектуального і творчого потенціалу, знань, 

популяризації прогресивних ідей і передової педагогічної 

думки у міжвоєнний період слугувала фахова преса. У 

даному аспекті вагомою для нас є наукове дослідження 

А.В. Пугач, в якому автор розкриває специфіку й загальні 

тенденції формування підготовки вчителя до професійної 

діяльності в українській педагогічній періодиці 20–30 років 

ХХ століття [24]. 

Виходячи з досліджуваних часових меж, у контексті 

вивчення процесу становлення системи підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів на Закарпатті у 20–30 

роках XX століття, нам важливо було дослідити роботи, 

присвячені напрямкам удосконалення фахового, наукового 

та загальнокультурного потенціалу учительства на 

західноукраїнських землях (Буковині та Галичині), які у 

міжвоєнний період входили до державних утворень, у яких 

в тій чи іншій мірі були створені умови для формування 

громадянського суспільства, національної культури та 

освіти, зокрема, формування демократичних основ 

української школи. 

Зокрема, у Східній Галичині в міжвоєнну добу була 

розроблена цілеспрямована система заходів для 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

яка включала умови і порядок визнання результатів 

формування нових професійних компетентностей учителя. 

Із метою освоєння передових форм, методів та засобів 

навчання, вивчення педагогічного досвіду в регіоні діяли 

Державні канікулярні (вакаційні) курси. Робота каніку-

лярних курсів була спрямована на підвищення кваліфікації, 

а також на підготовку кандидатів для Вищих учительських 

курсів. Такі курси проводилися окремо для вчителів 
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початкових і середніх шкіл. Для вчителів середніх шкіл 

вони організовувалися відповідно до рівня підготовки: для 

кваліфікованих та некваліфікованих. На перших ознайом-

лювали з важливими науковими темами, актуальними 

проблемами дидактики та громадсько-державного 

виховання. Курси для некваліфікованих учителів 

передбачали підготовку слухачів до «екзамену» [24, с.310]. 

Висновки. Ознайомлення та опрацювання відомих на 

сьогодні праць із досліджуваної нами проблеми, дало нам 

зробити узагальнення, що питання пов‟язані із 

ретроспективним аналізом розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів є актуальними у контексті пошуку 

інноваційних рішень функціонування післядипломної 

педагогічної освіти. 
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Постановка проблеми. Відповідно до Конвенції ООН 

про права дитини, Статуту Всесвітньої організації охорони 

здоров‟я (ВООЗ), Конституції України  прийнято значну 

кількість законів, нормативно-правових документів, які 

визначають здоров‟язбережувальну стратегію держави в 

системі освіти: Закони України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про Загальнодержавну 

програму», «Про фізичну культуру і спорт», Національну 

доктрину розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепцію 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та молоді, Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки та ін. 
Одним із напрямків реформування в Україні системи 

професійної педагогічної освіти є підготовка майбутнього 

вчителя до реалізації ідеї здоров‟язбереження нації на усіх 

етапах здобуття освіти учнем. Особлива роль у цьому 

процесі належить вчителю школи І ступеню, який 

відповідно до специфіки своєї педагогічної діяльності, 

може задіяти всі освітні ресурси з метою цілісного 

розв‟язання проблеми збереження і зміцнення фізичного, 

духовного та соціального здоров‟я учнів, формування їх 

здоров‟язбережувальної компетентності. Зокрема, в 

програмі Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

на 2012–2021 роки одним із ключових напрямів державної 

освітньої політики визначено: формування здоров‟язбере-

жувального середовища, екологізації освіти, валеологічної 

культури учасників навчально-виховного процесу. 

У Державному стандарті початкової освіти наголо-

шується на необхідності «формування соціальної 

компетентності та інших ключових компетентностей, 

активної громадянської позиції, підприємливості, розвитку 

самостійності через особисту самоідентифікацію, 

застосування моделі здорової та безпечної поведінки, 

дбайливе ставлення до власного здоров'я і збереження 

здоров'я інших людей, дотримання здорового способу 

життя» [1, с.93]. 

В умовах сьогодення фахівець повинен бути 

професіоналом своєї справи, який постійно розвивається та 

самовдосконалюється. В Законі України «Про освіту» 

зазначається, що «метою вищої освіти є здобуття особою 

високого рівня наукових та професійних і загальних 

компетентностей, необхідних для діяльності за певною 

спеціальністю чи в певній галузі знань» [1, с.15]. Сучасні 

вимоги до підготовки майбутніх фахівців потребують 

відповідного вдосконалення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В міжна-

родних й державних документах задекларований 

пріоритет триєдності фізичного, духовного та соціального 

аспектів здоров‟я особистості; виховання школяра в дусі 

відповідального ставлення до власного здоров‟я і 

здоров‟я оточуючих як до найвищої індивідуальної й 

суспільної цінності спонукає вчених до наукових 

розробок та досліджень зазначеної проблеми. 

Однією зі складових компетентності, що належить до 

проблеми збереження та зміцнення здоров‟я людини, 

науковці виділяють компетентність здоров‟язбереження 

(І. Зимня, Д.А. Хуторський, В. Сергієнко, Л. Грицюк, 

О. Савченко). 

Професійну компетентність педагога активно дослід-

жують В. Бобрицька, В. Горащук, О. Дубасенюк, 

О. Пометун та ін.  

Дослідники-вчені О. Аксьонова, Т. Андрющенко, 

О. Богініч, Е. Бондаренко, Г. Григоренко, Н. Денисенко, 

О. Дубогай, М. Єфіменко, В. Єфремова, Ю. Коваленко, 

М. Корольчук, Л. Лиходід, Н. Маковецька, В. Нестеренко 

та ін. активно займаються проблемами оздоровчих 

технологій, їх впровадженням в освітній процес закладів 

освіти.  

Зокрема, О. Богініч, Н. Денисенко, О. Івахно, 

В. Оржеховська та інші досліджували поняття і 

класифікацію здоров‟язбережувальних технологій; 

авторські розробки здоров‟язбережувальних технологій 

представлені у наукових працях О. Байер, Н. Букрєєва, 

Н. Семенова. Проблема застосування здоров‟язбере-

жувальних технологій в сучасній школі висвітлена у 

працях Л. Антонової, О. Ващенка, В. Дручик, 

В. Лозинського, Ю.М. Смірнова, В. Циганова, В. Цись, 

Є. Юнної та ін. В цих роботах науковці спробували 

У статті розглядається проблема підготовки майбутніх фахівців початкової ланки освіти до 

створення здоров'язбережувального середовища. Внаслідок високого рівня захворюваності молодших 

школярів зростає потреба в збереженні їхнього здоров'я. Одним із напрямів реформування системи 

професійно-педагогічної освіти в Україні є підготовка майбутнього вчителя до реалізації ідеї охорони 

здоров'я нації на всіх етапах навчання студентів.  
У сучасних умовах проблема професійної підготовки майбутніх учителів до створення 

здоров'язбережувального середовища та формування здоров'язбережувальної компетенції початкової 

освіти є стратегічним завданням розвитку нової української школи. 
Ключові слова: здоров'я, культура здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальне середовище. 
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розкрити зміст поняття «здоров‟язбережувальні 

технології», переглянули методи та форми реалізації 

даної проблеми в умовах сьогодення. 

Метою дослідження є аналіз процесу підготовки 

майбутніх вчителів до створення здоров‟язбережуваль-

ного середовища загальноосвітньої школи І ступеня. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта 

про здоров‟я виходить за рамки гігієнічної освіти і 

виховання і стає цілісною системою шкільного буття, 

направленого на збереження і зміцнення здоров‟я учнів 

та вчителів. 
Інноваційні технології навчально-виховного процесу 

для дітей різних вікових груп отримали широкі 

можливості на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Закон України «Про освіту» передбачає нові форми 

організації роботи освітянських закладів. Але вони 

можуть бути реалізовані лише за умов їх відповідності 

біологічним законам розвитку дитини: обсяг і зміст 

інформації повинен відповідати функціональним 

можливостям організму школяра на відповідному етапі 

онтогенезу; види діяльності і режим – сенситивному 

каналу формування і становлення фізіологічних систем, 

емоційному стану дитини; стимулювати наочно-образне 

мислення, творчу уяву. 
Здоров‟я є найбільшою цінністю, дарованою людині 

природою. Водночас здоров‟я – елемент індивідуальної 

культури життєдіяльності людини, її здобуток. 
Культура здоров‟я – це історично визначений рівень 

розвитку вмінь та навичок, які сприяють збереженню, 

зміцненню та відновленню здоров‟я людини, реалізація з 

цією метою внутрішніх резервів її організму. Культура 

здоров‟я відбивається у специфічних формах і способах 

життєдіяльності особистості, орієнтованих на формування 

як індивідуального, так і суспільного здоров‟я. Форми і 

спосіб життєдіяльності школяра, які максимальною 

мірою зберігають і зміцнюють його фізичне, духовне, 

психічне і соціальне здоров‟я визначаються нами як 

здоровий спосіб життя. 
Формування здорового способу життя – це цілеспря-

мований, побудований на наукових основах процес 

життєдіяльності, що враховує природу дитини і природу 

розвитку особистості, спрямований на оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками, які дозволяють 

максимальною мірою будувати здорове життя. 
Процес формування здорового способу життя 

школярів має ряд специфічних відмінностей. По-перше, 

він базується на знаннях з різних сфер науки: медицини, 

біології, екології, філософії, психології. Це потребує 

компетентності педагогів з питань здоров‟я, володіння 

ними ефективними формами і методами для досягнення 

кращих результатів у валеологічній освіті. 
По-друге, процес формування здорового способу 

життя учнів охоплює всі сфери їхньої життєдіяльності і 

в ньому є місце кожному члену педагогічного колективу: 

вчителям-предметникам, класним керівникам, керівникам 

гуртків і секцій, бібліотекарю, медичним працівникам. 

Привчання до здорового життя неможливе без батьків, а 

у просвітницькій роботі та створенні мотивації важливе 

місце належить представникам громадськості. Це 

вимагає об‟єднання зусиль усіх суб‟єктів виховного 

процесу, узгодження їхніх дій. 

По-третє, робота з формування здорового способу 

життя залежить від особливостей конкретного навчально-

виховного закладу: умов, традицій, якісного складу 

педагогічного колективу, матеріальної бази; вона є 

складовою системи виховної роботи і має органічно 

взаємодіяти з іншими її напрямами. 
Враховуючи різноплановий, інтегративний характер 

навчально-виховної роботи з формування здорового 

способу життя, майбутньому педагогу необхідно 

володіти широким спектром педагогічних форм і 

методів. Якщо в процесі навчання застосовуються 

переважно вербальні (повідомлення, інформація, бесіда) 

та діяльнісні методи (дискусія, пошук, мозковий штурм 

тощо), то в позаурочній та позакласній виховній роботі 

більш популярними є методи практичні (домашні 

завдання з засвоєння та закріплення умінь і навичок, 

конкурси, проблемні завдання), ігрові і, звичайно, 

діяльнісні (спортивні змагання, свята, допомога людям 

похилого віку тощо). 
З метою підвищення пізнавальної активності 

здобувачів початкової освіти, виховання творчого 

підходу до проблем, пов‟язаних із збереженням 

здоров‟я, приведенням в діяльнісний етап їх фізичних, 

моральних та інтелектуальних сил педагоги все частіше 

звертаються до активних методів, які будуються 

переважно на діалозі, передбачають вільний обмін 

думками, самостійний пошук розв‟язання проблем. 
Для того, щоб набуті знання допомагали учням 

формувати відповідну поведінку, навчання школярів має 

безпосередньо стосуватися їхнього щоденного життя, 

пов‟язувати проблеми формування здорового способу 

життя з системою цінностей, світобачення та мораль-

ними переконаннями. У такому разі валеологічне 

навчання не тільки активно впливає на свідомість учнів, 

але й спрямовує на здатність і бажання діяти відповідно 

до отриманих знань. 
В останні роки набувають поширення інтерактивні 

методи виховання, як такі, що забезпечують комуніка-

тивну активність або взаємодію між учасниками 

спілкування. Серед основних завдань інтерактивних 

методів – введення учасників навчання в єдиний процес 

активного здобуття та засвоєння знань. Головною 

умовою вияву активності учнів є позитивний фон, який 

дозволяє зробити невимушеним процес спілкування. 

Прикладом інтерактивних методів і форм навчання і 

виховання можна вважати тренінги (соціально-

педагогічні, комунікативні). 
Отже, у роботі з формування культури здоров‟я 

школярів застосовується широкий арсенал традиційних і 

нових методів та форм, ступінь активності яких 

залежить насамперед від майстерності педагога, від його 

володіння засобами активізації розумової та практичної 

діяльності учнів. 
Академік М.М. Амосов відзначає, що здоров‟я – це 

«резервні потужності клітин, органів, усього організму. 

Резерви запрограмовані в генах, але дуже хитро: вони 

існують, поки діють, і зникають, якщо не діють» [2, с. 103]. 

Звичайно, на цей запас впливають умови оточуючого 

середовища. Екологічне забруднення на здоров‟я людини 

має значний, але не вирішальний вплив. Визначальним є 

спосіб життя. 
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Спосіб життя формується у молодшого школяра на 

основі культури здоров‟я, яка склалась в сім‟ї та школі. 

Тобто, культура здоров‟я – це продукт взаємодії сім‟ї та 

школи. Причому, величина і якість цього продукту 

залежить від педагогічного підходу, від уміння батьків 

та вчителів сформувати внутрішню позицію школяра, 

культ здоров‟я. 
Отже, культура здоров‟я молодших школярів – це чітка 

структура сукупності знань, звичок і навичок, які сприяють 

збереженню та зміцненню їхнього здоров‟я, підвищенню 

стійкості організму до хвороб, розвитку фізичних та 

духовних сил, підтримання оптимальної розумової 

працездатності, оптимального настрою, широких і 

різноманітних інтересів, стійкість у несприятливих умовах, 

певних труднощах життя [3, с.206-212]. 
Виховання здорового способу життя – базисний 

принцип діяльності сучасної школи, тому що саме в 

шкільні роки можливо закласти фундамент потреби у 

здоровому способі життя. 
Основна мета, що постає перед педагогічним 

колективом загальноосвітньої школи – це вибір такої 

системи розвитку дитини, при якій можливе збереження 

і зміцнення її здоров‟я. 
Завдання оздоровлення має три взаємозалежних 

аспекти: навчальний, виховний і безпосередньо оздоров-

чий. 
1. Виховний полягає у вихованні в дітей дбайливого 

ставлення до свого здоров‟я, розуміння цінності і важли-

вості підтримки організму в здоровому стані, пробуд-

женні і рості бажання дотримуватись здорового способу 

життя. 
2. Навчальний полягає в навчанні дітей нормам 

здорового способу життя, прийомам і методам його 

реалізації (включаючи основи саморегуляції і розвитку 

таких якостей, як витривалість, енергійність, урівнова-

женість та ін.), а також у визначенні шкідливих звичок 

разом з рекомендаціями щодо їхнього усунення. 
Нова методологія освіти утверджує пріоритетність 

оздоровчих функцій школи: «здоров‟я – через освіту». За 

своєю суттю діяльність В.О. Сухомлинського – вченого, 

вчителя – це своєрідна «лікувальна педагогіка». На багато 

років він випередив сучасне прагнення виокремити 

турботу про фізичне і психічне здоров‟я дітей як 

спеціальне завдання школи. В книзі «Серце віддаю дітям» 

він писав: «Я не боюсь повторити: турбота про здоров‟я – 

це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, 

бадьорості дітей залежить їхнє духовне здоров‟я, 

світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в 

свої сили» [4, с.325].  
Підвищення оздоровчої функції фізичної культури 

передбачає нормативне відпрацювання активного 

рухового режиму початкової школи, введення в усіх 

класах трьох уроків фізичної культури із забезпеченням 

диференційованого підходу до різних груп дітей, до 

дівчаток і хлопчиків. Ідеї культури фізичного і психічного 

здоров‟я мають знайти відображення у змісті різних 

предметів, щоб змалечку в учнів формувалося дбайливе 

ставлення до свого здоров‟я і здоров‟я інших як найвищої 

цінності. 

Оздоровчий аспект полягає в профілактиці найбільш 

широко розповсюджених захворювань, а також поліп-

шенні через це таких необхідних для успішного 

здійснення навчального процесу якостей, як психічна 

урівноваженість, спокій, уважність, зосередженість, гарна 

пам‟ять, розумові здібності.  
На порядок денний ЗОШ І ступеня виноситься 

питання про зняття монополії держави у справі навчання 

і виховання учнів, про передачу деяких функцій сім‟ї 

(навчальне навантаження програмовим матеріалом, 

режим праці, відпочинку і здоров‟я дітей). Поряд з цим 

виникає потреба в теоретичній розробці і впровадженні 

в практику роботи початкової школи педагогічного 

принципу – «Бережливе ставлення вчителя до здоров‟я 

дітей у навчально-виховному процесі». Цей принцип 

повинен реалізуватись в педагогічному процесі за 

такими напрямками: 
1) організація навчання дітей за моделлю бережливого 

навчально-виховного процесу початкової школи; 
2) формування культури здоров‟я молодших школярів. 
Згідно з першим напрямком, на кожному уроці, на 

перервах, виховних заходах учитель повинен керуватись 

таким професійним правилом: «Не нашкодь здоров‟ю 

дитини!», що передбачає глибокий аналіз анатомічно-

фізіологічних та психолого-педагогічних особливостей 

учнів молодшого шкільного віку та їх врахування у 

плануванні та організації освітнього процесу і 

використання таких сприятливих оздоровчих чинників: 

відповідність навколишнього середовища гігієнічним 

нормам; раціональний добовий режим; оптимальний 

руховий режим; загартування; збалансоване харчування; 

наявність гігієнічних навичок і здоровий спосіб життя; 

бережливий щодо здоров‟я дітей навчально-виховний 

процес; психологічний самозахист молодших школярів у 

стресових ситуаціях. 
Ці чинники здоров‟я втілюються за допомогою таких 

валеологічних засобів: антистресові заходи, пов‟язані зі 

зміною динамічного стереотипу вчорашнього дошкіль-

ника в перші тижні навчання в школі; чергування 

розумової праці з фізкультурою та активним відпочинком 

на відкритому повітрі (рухливі ігри, фізична праця), які 

повністю задовольняли б біологічну потребу дитячого 

організму в русі. 
Ми впевнені, що розв‟язання означених завдань 

досліджуваної проблеми у створенні наукової 

організації освітнього процесу. Остання передбачає 

використання методів та прийомів навчання та 

виховання, що враховують вікові особливості дітей, 

створення оптимальних умов у освітньому процесі 

шляхом запровадження на уроках фізичної культури 

фізичних вправ різного ступеня складності, інтенсив-

ності та різного ступеня складності навчального 

матеріалу на уроках вивчення основ наук залежно від 

психологічного стану, рівня фізичної та розумової 

працездатності дітей. Серед дидактичних методів і 

прийомів важливе місце повинні займати: наочність 

казки, опори на казкових героїв (особливо у 1-му класі), 

дидактична гра та інші засоби емоційного забарвлення 

навчальної діяльності, широке використання методів 

заохочення (похвала, заохочення увагою, подяка, заохо-

чення оцінкою старанності, тощо). 
Разом з цим види діяльності учнів на уроках потрібно 

періодично змінювати, обмежувати тривалість безпе-
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рервного письма та читання відповідно віку дітей, 

регулярно провітрювати класну кімнату, проводити 

фізкультхвилинки та фізкультпаузи. 
Крім цього, не менш важливим є виконання вимог 

педагогічного такту, створення перспективних ліній 

(завтрашньої радості), умов доброзичливості, розвиток 

пізнавальних та формування широких соціальних моти-

вів навчання. 
Другий напрямок включає педагогічну інтерпретацію 

категорії здоров‟я і формування у молодших школярів 

культури здоров‟я. 
Все це сприятиме, з одного боку, формуванню 

здоров‟я дітей молодшого шкільного віку у освітньому 

процесі ЗОШ І ступеня, а з другого – підготовці учнів до 

розуміння здоров‟я, як найбільшого багатства людини, 

складових його частин, уміння використовувати 

чинники та засоби збереження та зміцнення здоров‟я, 

запровадженню культу здоров‟я в сім‟ї, школі, 

вихованню фізично міцного, здорового покоління. 
Основними завданнями, які майбутній фахівець 

початкової освіти повинен перед собою ставити, є 

ознайомлення з правилами безпечної поведінки у 

навколишньому середовищі, навчання дітей опануванню 

власних емоцій, розвиток самоконтролю, самосвідо-

мості, навичок гігієни праці. демонстрація значення сім‟ї 

у збереженні здоров‟я, привчання дітей до виконання 

щоденних фізичних вправ на виховання наполегливості, 

товариськості. 
Висновки. Молодший шкільний вік – це період 

позитивних змін та новоутворень. Тому в цьому віці 

таким важливим є рівень досягнень кожної дитини. 

Засвоєні валеологічні знання, навички і вміння, набутий 

досвід соціальної поведінки, розвиток моральних, 

естетичних та інтелектуальних почуттів стають міцною 

основою для формування позитивних якостей 

особистості у підлітковому віці.  

Отже сучасний навчальний заклад має створити 

оптимальні умови для збереження та зміцнення здоров‟я 

всіх учасників освітнього процесу. Майбутні фахівці 

початкової освіти мають усвідомити, що основою всієї 

педагогічної діяльності у напрямку турботи про здоров‟я 

дитини є особисте ставлення до здоров‟я, позитивна 

мотивація щодо здорового способу життя, формування 

культури здоров‟я. У сучасних умовах проблема 

професійної підготовки майбутніх учителів до створення 

здоров‟язбережувального середовища та формування 

здоров‟язбережувальної компетентності здобувачів почат-

кової освіти є стратегічним завданням розбудови Нової 

української школи. 
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Постановка проблеми. Продемонструвати концеп-

туальний підхід щодо вивчення джерельних матеріалів 

педагогічної біографістики.  

Мета роботи − прослідкувати перетинання біографіс-

тики в історико-педагогічній науці та літературознавстві. 

Виклад основного матеріалу. Пропонуємо концепту-

альний підхід, згідно з яким педагогічна біографістика 

має охоплювати не лише життєвий шлях і творчий 

доробок діяча, а й сукупність різновидових джерельних 

матеріалів і наукових досліджень. Його доцільність 

обґрунтовуємо тим, що джерелознавчий та історіогра-

фічний компоненти педагогічної біографістики відобра-

жають широкий комплекс проблем її дослідницько-

інформативного забезпечення та результатів, здобутків і 

прогалин, доробку вчених-біографів. 

Осмислення предметного поля педагогічної біогра-

фістики в руслі наукового дискурсу потребує з‟ясування 

проблеми щодо її меж пізнання. Чимало прихильників має 

позиція науковців, згідно з якою біографічне знання у 

сутнісно-змістовому відношенні апріорі не може 

відповідати основним канонам і нормам науковості через 

свою невиразність і багатошаровість. Це передусім 

стосується розкриття внутрішнього психологічного світу 

персоналії, який часто захований не лише для інших, а й 

для нього самого. Тому біограф опиняється у замкненому 

колі, бо він не може обертатися у сфері здогаду та не має 

права на художнє вигадування [3, с.30; 7, с.137]. 

До розуміння цієї проблеми наближає обґрунтована 

О. Валевським рефлексія «онтологічного видноколу» 

біографічних знань, яку розкривають чотири поняття 

(відповідності): текстуальність, ідентичність, втілення, 

гра. Текстуальність передбачає розгляд історичної особи 

у вигляді тексту (через документи особового походження, 

різні свідчення) та в «широкому значенні» – як певну 

структуру поведінки, стиль життя, спосіб відчування, що 

також випливає з прочитання тексту. У такому сенсі 

вчений актуалізував аксіоматичне положення М. Бахтіна: 

«Там, де людина вивчається поза текстом і незалежно від 

тексту, це вже не гуманітарна наука» [1, с.26-27]. 

З‟ясування ідентичності дає відповідь на запитання: 

«Хто вона [особа]?», тобто, передбачає реконструкцію її 

самосвідомості, яка не була константою, а змінювалася 

впродовж життя. Важливе методологічне значення має 

обґрунтоване вченим положення, згідно з яким 

«створення ідентичності після смерті» відповідає 

біографічній традиції, яка припускає, що життя людини 

не завершується її фізичною смертю, а продовжується у 

його творіннях. Виходячи з цього, предметом педаго-

гічної біографістики має стати реконструкція не лише 

прижиттєвих творчих здобутків персоналії, але й показ її 

впливу на подальший розвиток педагогічної думки, 

освіти, інших сфер. 

Поняття «втілення» означає, що біограф повинен 

перейнятися і зрозуміти інтереси, думки, культуру 

історичної особи, «реконструювати її питання, її 

проблеми». За думкою О. Валевського важливо фіксува-

ти межу між проблемою як реальністю пізнавального 

характеру та втіленням як онтологічною фігурою, тобто, 

слід не лише інтерпретувати текст, а й реконструювати 

«ставлення персоналії до реальності», намагатися 

виявити її внутрішні почуття переживання, які 

залишилися поза текстом документа. А поняття «гра» 

означає, що особистість діяча постає для біографа як 

певна історична роль, місія, яку вона виконувала. 

Зрозуміти і пояснити її поведінку можливо лише через 

біографічну реконструкцію цієї ролі, яка є «ігровою 

дією», зокрема й тому, що це «дія інтерпретації». 

З‟ясування цієї суспільної ролі особистості є «найвищим 

біографічним мистецтвом» [3, с.28]. 

Доробок О. Валевського не вичерпує проблему пізна-

вальних меж біографістики, однак спростовує скепсис 

науковців, які говорять про їхні «обмежені можливості». 

Отож, ця галузь має значний потенціал для нарощування 

історико-педагогічних знань, позаяк орієнтована на 

виявлення й інтерпретацію аспектів і питань, які 

залишаються поза увагою інших дослідницьких 

напрямів. 

Означені вище науково-теоретичні аспекти і досвід 

їхнього осмислення представниками різних галузей 

гуманітаристики дозволяють визначити педагогічну 

біографістику як окрему галузь (субдисципліну) історико-

педагогічної науки, яка, спираючись на спеціальний 

поняттєво-категорійний апарат, науково-дослідницький 

інструментарій та відповідні джерельну базу й науково-

історіографічний доробок, вивчає педагогічні персоналії 

як цілісні феномени з акцентом на їхньому життєвому 
шляху, творчій спадщині, професійно-освітній і громадсько-

просвітницькій діяльності та з‟ясуванні ролі і значення у 

розвитку педагогічної думки. 

Педагогічна біографістика має розвиватися на 

міждисциплінарній основі, що передбачає тісні 

взаємозв‟язки з різними галузями педагогічної науки та 

У статті розглядаються різновиди відображення широкого комплексу проблем педагогічної 

біографістики. Запропоновано шляхи  дослідницько-інформативного забезпечення та наведено результати 

дослідження теми. Закцентована увага на здобутках і прогалинах систематизації доробку вчених-біографів.  

Ключові слова: біографістика, проблема пізнання, біографічні свідчення, науково-історіографічний 

доробок. 
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гуманітарних знань. Вони мають будуватися на засадах 

«відносного паритету», коли, з одного боку, 

біографістика запозичує і оперує науковим інструмен-

тарієм загальної педагогіки, історії педагогіки та 

соціальної, вікової, професійної, порівняльної, інших 

напрямів і галузей педагогіки. З іншого, вона пропонує 

свій доробок про життя і творчість педагогічних 

персоналій, корисний для їхніх науково-дослідницьких і 

практично-технологічних потреб. 

Міждисциплінарні зв‟язки з різними галузями 

гуманітаристики мають «одновекторний характер», 

позаяк педагогічна біографістика є «молодшою сестрою» 

біографічних традицій у філософії, психології, літера-

турознавстві, історії, соціології, тож орієнтована на 

запозичення їхніх знань і досвіду для своїх потреб. 

Навзаєм вона може запропонувати, хіба що, джерельні 

матеріали і фактографічні результати своїх досліджень, 

однак, вони, як свідчить наш аналітичний досвід, допоки 

не є затребуваними в галузевій біографістиці України. 

У розгляді цієї проблеми виходимо із розмежування 

предмету гуманітарних наук (за А. Богачовим [2, с.267-268]): 

(історія, літератури, мистецтво, освіта, виховання), які 

найочевиднішим чином пов‟язані із життєвим досвідом 

людей, та предмету суспільних наук (держава, суспільство, 

економіка і т. ін.), який «ідеалізує» науковий досвід щодо 
відображення їхнього зв‟язку із зовнішнім світом. Таким 

чином, гуманітаристика апріорі орієнтована на вивчення 

людини, персоналії, яка визнається «осердям і витоком» 

історичності і соціальності [4, с.88-89].  

Міждисциплінарність педагогічної біографістики, з 

одного боку, актуалізується зміною теоретичних парадигм, 

що орієнтують на інтерпретативні науково-дослідні 

стратегії та зосередження уваги на суб‟єктивно-

особистісних значеннях і смислах. З іншого боку, вона 

детермінується сутністю феномену життєпису, що, як 

окремий жанр, розвивається на перетині історії, літератури, 

філософії, психології, соціології, фізіології, мовознавства, 

інших галузей соціогуманітарних і біологічних наук. 

Вивчення педагогічної персоналії як «персональної 

мікроісторії окремої особистості» [8, с.115], залежить від 

якісного відбору й інтерпретації письмових і усних 

свідчень та науково-вербальної передачі почуттів і 

внутрішнього світу портретованої особи, що впродовж 

життя прагне реалізувати комплекс духовно-інтелектуаль-

них, соціокультурних, зокрема й освітньо-виховних, 

психічних, фізіологічних потреб і прагнень. У такому 

ракурсі варто пригадати, зроблений на основі аналізу 

досвіду біографістики, умовивід англо-американського 

вченого А.Дж. Тейлора, згідно з яким кращі зразки 

життєписів стали результатом поєднання досягнень 

кількох галузей знань, бо саме такий синтез дозволяє з 

більшою ймовірністю, точністю відтворити історію 

життя героя біографічної оповіді [5, с.25]. 

Однією з головних теоретико-методологічних устано-

вок дослідження феномену біографії в гуманітаристиці є 

взаємодоповнюваність. До її з‟ясування у ракурсі 

педагогічній біографістиці  підходимо не з «традиційно-

дидактичних» позицій, які передбачають показ і 

врахування загальних ліній міжпредметних зв‟язків у 

навчально-виховному процесі, а в науково-методологічній 

площині, зважаючи на її предмет і завдання. Вони 

спонукають виокремити три основні аспекти запозичень: 

а) наукові конструкти (концепції, теорії, ідеї, погляди), 

які сприяють осмисленню загальних проблем життє-

діяльності персоналії; б) науковий інструментарій, що 

забезпечує розвиток теоретико-методологічних засад 

педагогічної науки; в) практичний досвід організації 

біографічних студій у різних галузях знань.  

Органічний взаємозв‟язок педагогічної біографістики 

із філософією обумовлений її інтегративною функцією, 

що покликана об‟єднувати і синтезувати конкретні, 

спеціалізовані напрями біографічних досліджень, а 

також виявляти можливість (або принципову не 

можливість) їхнього співставлення. Доробок відомих 

українських філософів у галузі біографістики 

(О. Валевський [3], І. Голубович [4], В. Менжулін [6] та 

ін.) дає важливе теоретико-методологічне підґрунтя для 

розуміння, ролі, місця, значення біографічної пробле-

матики в сучасній гуманітаристиці, засвідчує глибоку 

вкоріненість біографії, біографічної свідомості, біогра-

фічної практики у європейській науковій і культурній 

традиції, яка активно розвивається через зростаючий 

інтерес до індивідуального життя особистості, її творчих 

досягнень і суспільної діяльності.  

Для педагога-дослідника у галузі біографістики досвід 

історико-філософських студій дає розуміння біографії як 
соціокультурного феномену, що характеризує індивідуально-

особистісний вимір соціального буття і культури та 

розкриває пізнавальні можливості й межі біографічного 

підходу в соціогуманітарному знанні. За умов світогляд-

ного і методологічного плюралізму це істотно впливає на 

вибір науково-дослідницьких стратегій, які, за відсутності 

єдиної загальновизнаної пояснювальної теоретичної 

моделі, дозволяють зорієнтуватися у багатовекторності, 

множинності науково-пізнавальних інтерпретацій.  

Ознайомлення із філософськими ідеями і науково-

теоретичними конструктами, що стосуються осмислення 

ролі особистості в історії, культурі, розвитку гума-

нітарних знань, дозволяє визначити найбільш 

оптимальні, сприйнятливі підходи, рефлексії, які можуть 

слугувати продуктивним інструментарієм для розробки 

науково-методологічних засад та проведення конкретно-

тематичних студій з педагогічної біографістики.  

Надійними орієнтирами у цьому відношенні є 

висунуті німецьким філософом і культурологом 

В. Дільтеєм (1811–1933 рр.) постулати «наук о духе» 

(передусім історії) та «філософії життя», які обґрунто-

вують ідею саморефлексії життя («життя тлумачить 

життя»), тобто її «внутрішньої автобіографічності»: 

зрозуміти життя можна лише шляхом застосування 

особливих методів пізнання, що ґрунтуються на 

вивченні психічних аспектів діяльності особи. Для 

історика педагогіки цінним і повчальним є досвід 

В. Дільтея як блискучого біографа, що запропонував 

цікаві оригінальні моделі наукової реконструкції 

визначних діячів і науковців й такому ракурсі розробив 

теоретичні моделі біографістики. 

Важливим методологічним орієнтиром для прове-

дення дослідження з педагогічної біографістики слугують 

викладені філософами концептуальні положення 

феноменологічної і екзистенціальної традиції.  

У даному ключі актуалізуємо підхід структурно-
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сімеотичний (семіотика (гр. пов‟язаний зі знаком) – 

науковий напрям, що вивчає системи знаків для передачі 

інформації), який пропонує методологічні процедури 

коректного співвіднесення екзистенційних і нарра-

тивних вимірів феномену біографії. Він дозволяє її 

осмислювати й досліджувати у площині перетину і 

накладання індивідуально-особистісного та об‟єктивно 

індивідуального виявів соціального буття, що вияв-

ляються як їхня «мерехтлива», «пульсуюча» точка 

перехрещення.  

Цінним і повчальним для педагогічної біографістики є 

історіософський досвід відомих учених, які напрацювали 

продуктивні науково-методологічні ідеї у контексті 

практики біографічної реконструкції та вивчення особи в 

історичній ретроспективі. Аналізуючи нагромаджений в 

історії філософії досвід розвитку і особливості 

біографічного жанру, М. Менжулін [6] обґрунтував засади 

формування окремого персоно-центричного субжанру у 

вигляд і інтелектуально-біографічної прози, де дослідник-

біограф веде діалог з філософськими ідеями, з їхніми 

авторами. З таких позицій з‟ясовується проблема відносин 

між біографом-дослідником, текстом (джерелами біогра-

фістики) та їхніми авторами, тобто досліджуваними 

персоналіями.  

В такому контексті М. Менжулін обґрунтував низку 

методологічно важливих понять: псевдобіографізм – 

звуження біографії до переліку анкетних відомостей про 

особу та некоректне вживання термінології біогра-

фічного жанру; редукціонізм – визнання біографії діяча 

абсолютним ключем до автентичного розуміння його 

вчення, яке трактується виключного через біографічну 

призму; компартменталізм – розгляд вчення філософа 

автономно від його життя та ін. Вчений обґрунтував 

важливий постулат, згідно з яким біограф виступає «не 

дзеркалом біографії», а її автором, тож повинен вести 

діалог не лише текстом, але й з їхніми творцями [6].  

Висновок. Отже, аналізуючи нагромаджений в історії 

педагогіки досвід свідчить про існування різновидів 

дослідження педагогічної біографістики, її подальше 

вивчення. Особливу увагу заслуговує філософське 

обґрунтування та дослідження запропонованої теми.  
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Постановка проблеми. Демократизація і гуманізація 
сучасної української освіти, орієнтованої на розвиток 
особистості, реалізацію її духовно-естетичних потреб 
вимагає переосмислення змісту позашкільної освіти 
підлітків. Провідною тенденцією виховання молоді є 
гармонійне поєднання інтересів учасників виховного 
процесу: вихованця, що прагне до вільного саморозвитку 
і збереження своєї індивідуальності; суспільства, 
зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток 
особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти 
зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити 
країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Актуальність цієї проблеми полягає в запиті україн-
ського суспільства на посилення зв‟язку між культурою 
та освітою з метою творчого розвитку самодостатньої, 
самобутньої особистості, здатної до самовираження, 
самореалізації, духовного, інтелектуального й художньо-
творчого самовдосконалення протягом життя. Концепція 
«Нова українська школа», закладаючи новий зміст та 
підходи до початкової, базової та профільної середньої 
освіти, передбачає тісну співпрацю з позашкільною 
освітою у процесі виявлення індивідуальних нахилів та 
здібностей кожної дитини для цілеспрямованого її 
розвитку і профорієнтації. 

У сучасних умовах реформування освітньої системи 
значну увагу приділяють музично-естетичному вихованню 
учнів засобами народно-інструментального виконавства, 
що спрямоване на формування духовного світу дитини, 
її емоційної сфери, розвитку відчуття прекрасного, 
музичного смаку, творчості Разом з тим, не досить 
розробленими залишаються питання, пов‟язані з 
формуванням інтересу до народно-інструментального 
виконавства підлітків в позашкільних навчальних 
закладах, яке спрямоване на збереження національного 
музичного фольклору, засвоєння та відтворення 
музичного досвіду людства й тим самим – на розвиток 
національної самосвідомості учнів. Актуальність 
дослідження визначається і загальним зниженням 
інтересу підлітків до теоретичного осмислення народно-
інструментальної музики в естетичній реальності, також 
недостатня розробленість педагогічних технологій 

музично-естетичного виховання засобами народно-
інструментального виконання. 

Особливої значущості набуває музично-естетичне 
виховання дітей підліткового віку – періоду, коли відбу-
вається усвідомлення загальної картини світу, зростає 
самосвідомість, формуються ціннісні орієнтації, активі-
зуються процеси самовизначення, самопізнання, визна-
чення особистих етико-естетичних поглядів і суджень.  

Теорія та практика позашкільної освіти в освітньому 
просторі України потребує активного пошуку продук-
тивних педагогічних технологій модернізації музично-
естетичного виховання підлітків засобами народно-
інструментального виконавства. У контексті проблеми 
визначено педагогічні умови, як один з компонентів 
педагогічної системи позашкільного навчального закладу, 
що відображає сукупність можливостей його освітнього 
середовища, яке впливає на особистісний аспект музично-
естетичного виховання підлітків і процесуальний аспект – 
забезпечення його ефективного функціонування та 
розвитку. Спираючись на аналіз сучасного стану музично-
естетичної вихованості підлітків, вивчення практичного 
педагогічного досвіду позашкільних навчальних закладів, 
враховуючи вимоги нормативних державних документів 
про освіту обґрунтуванні такі педагогічні умови, що 
забезпечують оптимізацію зазначеної педагогічної 
діяльності: реалізація педагогом особистісно-орієнтованого 
підходу до педагогічної взаємодії з вихованцями у процесі 
їх залучення до народно-інструментального виконавства; 
впровадження керівником гуртка методу контекстного 
музикування у процесі реалізації методичного плюралізму; 
формування у підлітків потреби в творчому саморозвитку з 
позиції їх орієнтації на засвоєння досвіду музичної 
діяльності та інтеграції в соціально-культурне середовище. 

Ціль роботи: проаналізувати та визначити основні 
педагогічні умови музично-естетичного виховання 
підлітків засобами народно-інструментального вико-
навства в позашкільних навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. У зв‟язку з 
актуалізацією гуманістичної парадигми позашкільної 
освіти, сутність якої визначається самою природою 
освітньої діяльності, в центрі якої є особистість вихованця, 

Статтю присвячено аналізу та обґрунтуванню педагогічних умов музично-естетичного виховання 

підлітків засобами народно-інструментального виконавства в позашкільних навчальних закладах. 

Дослідження проблеми музично-естетичного виховання дітей підліткового віку в умовах позашкільного 

навчального закладу потребує встановлення причинно-наслідкових зв’язків і залежностей, які проявляються 

у формі провідних тенденцій і визначають педагогічні умови зазначеного процесу. Аналізуються праці 

провідних науковців, які дають уявлення про сучасний рівень музично-естетичного виховання підлітків. 

Ключові слова: музично-естетичне виховання, педагогічні умови, позашкільні навчальні заклади. 
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у позашкільних навчальних закладах необхідно на основі 
реалізації освітньо-виховних інноваційних процесів, 
застосуванні провідного особистісно-орієнтованого 
підходу створити простір для реалізації задумів, потреб та 
інтересів кожного підлітка. Варто зазначити, що 
особистісно-орієнований підхід у закладах позашкільної 
освіти ґрунтується «…на особистісних замовленнях дітей і 
їхніх батьків, які постійно розвиваються і варіюються…» та 
є ефективним за умови «…проектування таких 
педагогічних методик та технологій, які могли б як 
найповніше допомогти дітям зорієнтуватись і самореа-
лізуватись у складній і багатогранній соціокультурній 
ситуації» [1, с.22-32]; ціннісно-мотиваційного підходу – 
орієнтованого на формування системи загальнолюдських 
та індивідуально вивірених часом і життям суспільства 
морально-духовних цінностей та важливих позитивних 
мотивацій досягнення вибудованої самою ж особистістю 
мети життєдіяльності у всій її багатомірності й соціальній 
значущості; соціально-адаптаційного підходу, який 
забезпечує адаптацію дитини до викликів та загроз 
сучасного суспільства, завдяки виробленню умінь і 
навичок самоосвіти, самовизначення, реалізації індиві-
дуальних здібностей та творчого потенціалу. 

Як стверджує В. Кремень: «…формування поведінково-
комунікативних умінь і навичок, забезпечує ефективне 
включення дитини в різні соціально-психологічні групи та 
ситуації спілкування» [2, с.421]. 

Подібну думку висловлює Г. Пустовіт, зазначаючи, що 
важливо формувати в учнів уміння працювати в колективі, 
оскільки «...особливо важливо в наші дні об‟єднання людей 
для досягнення суспільно значущих цілей у поступальному 
розвитку суспільства» [3, с.17-19].  

Як стверджує О. Биковська, «загальноєвропейська та 
світова тенденції до інтеграції та глобалізації в освіті, зміна 
освітньої парадигми, сучасний соціальний попит на якісну 
освіту зумовлює важливість оптимізації такої діяльності – 
побудови навчально-виховного процесу в контексті 
впровадження інноваційних педагогічних технологій, 
удосконалення методико-педагогічних засад діяльності 
навчальних закладів для формування в дітей та учнівської 
молоді здатності засвоювати та використовувати знання в 
практичній діяльності. Процес виховання в позашкільній 
освіті має бути спрямованим на розвиток особистості з 
урахуванням її індивідуальності й унікальності життєвого 
досвіду. Це суб‟єктний процес, організатором якого, з 
одного боку, є педагог або педагогічна система, з іншого – 
учень, вихованець [4, с.245]. Автор В. Вербицький 
акцентує увагу на впровадженні педагогічними 
колективами позашкільних навчальних закладів 
компетентнісного підходу для визначення стратегічних 
напрямів педагогічного впливу, створення умов для 
виховання в дітей та учнівської молоді толерантності та 
здатності до діалогу; розвитку громадських якостей, 
національної самосвідомості, патріотизму; реалізації форм і 
методів педагогічної взаємодії для формування у 
вихованців навичок і вмінь збереження здоров‟я, культури 
організації вільного часу [5, с.187]. 

Отже, в сучасних умовах зміни концептуальних 
орієнтирів виховання молоді прослідковуються наступні 
тенденції щодо забезпечення якості позашкільної освіти 
вихованців: 

– гуманізація виховного процесу, що передбачає 
сприйняття особистості кожного вихованця, як вищої 

соціальної цінності суспільства, установку на формування 
громадянина з високими інтелектуальними, духовними, 
моральними та фізичними якостями; 

– варіативність змісту гурткової роботи; 
– посилення впливу світової та національної культури; 
– використання особистісно-орієнтованого, діяльнісного, 

компетентнісного, культурологічного, проектно-техноло-
гічного підходів в освітньому процесі; 

– розвиток творчої активності особистості. 
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури 

встановлено, що музично-естетичне виховання підлітків, як 
інтегративна позашкільна виховна діяльність допускає 
взаємодію двох сторін – суб‟єкту і об‟єкту, які знаходяться 
у визначеному освітньому «просторі» позашкільного 
навчального закладу, однією зі складових якого є 
педагогічні умови. Отже, в процесі організації певної 
конкретної педагогічної виховної діяльності для її 
ефективності необхідно створювати певні умови реалізації 
даної сукупності процесів. 

З метою вирішення зазначеного вище завдання 
здійснено аналіз і конкретизацію змісту, основних рис і 
ознак понять «умова» і «педагогічні умови», орієнтуючись 
на характер і природу проблеми музично-естетичного 
виховання, яку покликані вирішити ці умови. У 
довідковій літературі тлумачення поняття «умова» має 
багато спільного. Український тлумачний словник 
розглядає поняття «умова», як необхідну обставину, що 
уможливлює здійснення, створення, утворення чого-
небудь або сприяє чомусь. У словнику з освіти та 
педагогіки поняття «умова» розглядається як «сукупність 
змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх 
впливів, що діють на фізичний, психологічний, 
моральний розвиток людини, її поведінку, виховання, 
навчання, формування особистості» [6, с.36]. 

Відповідно до філософського підходу тлумачення 
зазначеного вище поняття розглядається, як «сукупність 
конкретних умов, яка утворює середовище перебігу того чи 
іншого процесу, явища, від якого залежить дія законів 
природи і суспільства» [7, с.707]. Отже, з позиції філософії, 
«умова» є фактором, завдяки якому певне явище або 
певний процес виникає та здійснюється. Таким чином, 
якщо процес розуміється як фактор, то відповідно умови є 
обставинами, які необхідні для реалізації можливостей, 
закладених у тому чи іншому процесі(факторі). 

Достатньо ґрунтовне визначення поняття «умови» 
пропонує автор К. Касярум, розуміючи їх, як 
взаємопов‟язану сукупність обставин, засобів і заходів у 
педагогічному процесі, які об‟єднані у дві групи – 
суб‟єктивні внутрішньо-особистісні та об‟єктивні 
зовнішні [8, с.100]. 

Враховуючи означене вище у контексті проблеми, 
педагогічні умови розглядаються, як один з компонентів 
педагогічної системи позашкільного навчального 
закладу, що відображає сукупність можливостей його 
освітнього середовища, яке впливає на особистісний 
аспект музично-естетичного виховання підлітків і 
процесуальний аспект – забезпечення його ефективного 
функціонування та розвитку. Розкриваючи зміст поняття 
«педагогічні умови», логічно стверджувати, що мова йде 
про обставини, пов‟язані з організацією виховного 
процесу у позашкільному навчальному закладі, 
спрямовані на формування у вихованців підліткового 
віку насамперед музичних знань, умінь і навичок, 
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розвиток їх музичної культури, яка є індикатором їхньої 
музично-естетичної вихованості. 

Механізми педагогічної організації процесу музично-
естетичного виховання підлітків засобами народно-
інструментального виконавства, які покладено в основу 
забезпечення педагогічних умов, охоплюють усі рівні й 
сфери взаємодії між педагогами, учнями та іншими 
суб‟єктами позашкільної діяльності підлітків, виконують 
інтегрувальну функцію. Таким чином, педагогічні умови 
здійснюють взаємозв‟язок між якістю організації 
народно-інструментального виконавства підлітків та 
забезпеченням музично-естетичного виховання засобами 
його змісту. Спираючись на аналіз сучасного стану 
музично-естетичної вихованості підлітків та вивчення 
практичного педагогічного досвіду позашкільних 
навчальних закладів, розроблено та обґрунтовано такі 
педагогічні умови, що забезпечують оптимізацію 
зазначеної педагогічної діяльності: 

1. Реалізація педагогом особистісно-орієнтованого 
підходу до педагогічної взаємодії з вихованцями у 
процесі їх залучення до народно-інструментального 
виконавства. 

2. Впровадження керівником гуртка методу контекст-
ного музикування у процесі реалізації методичного 
плюралізму. 

3. Формування у підлітків потреби в творчому 
саморозвитку з позиції їх орієнтації на засвоєння досвіду 
музичної діяльності та інтеграції в соціально-культурне 
середовище. 

Варто зазначити, що розроблені педагогічні умови за 
класифікацією належать до суб'єктивних умов, що 
впливають на функціонування і розвиток педагогічної 
системи, відображають потенціали суб'єктів педагогічної 
діяльності, рівень узгодженості їх дій, ступінь особистісної 
значущості цільових пріоритетів і провідних задумів освіти 
для вихованців та ін. 

У контексті проблеми дослідження процес гуманізації 
позашкільної діяльності підлітка передбачає, насамперед, 
суб‟єктний розвиток і саморозвиток його особистості, 
готовність реалізовувати музичні здібності засобами 
творчого підходу до народно-інструментального вико-
навства. Таким чином, варто зазначити, що реалізація 
принципів особистісно-орієнтованого підходу до музично-
естетичного виховання підлітків забезпечить вирішення 
проблеми розвитку їх суб‟єктності, стимулювання їх 
активності та творчості у практичній музичній діяльності. 

Створення атмосфери стимулювання, позитивної 
мотивації до музичної діяльності підлітків забезпечують 
суб‟єктивні внутрішньо-особистісні чинники до яких 
належать наявність: пізнавальних здібностей; ціннісних 
орієнтацій; усвідомлення значення музичної культури для 
загальнокультурного розвитку; наявність домінуючого 
мотиву при виборі гуртка художньо-естетичного напряму. 
Забезпечення об‟єктивних зовнішніх чинників (мето-
дичних, комунікативних й організаційних) музично-
естетичного виховання підлітків передбачає: співпрацю 
суб‟єктів зазначеного процесу, дотримання педагогами 
дидактичних принципів його індивідуалізації, диференці-
ації, системності та послідовності; сукупність форм, 
методів, спрямованих на розвиток музичних здібностей 
вихованців засобами народно-інструментального виконав-
ства; організацію взаємодії вихованців і педагогів на основі 
діалогічності спілкування. 

Варто зазначити, що суб‟єктивні внутрішньо-
особистісні та об‟єктивні зовнішні чинники є 
нерозривними за значущістю підвищення ефективності 
музично-естетичного виховання підлітків засобами 
народно-інструментального виконавства в позашкільному 
навчальному закладі. А. Буров, висловлюючи думку, що 
естетичне виховання має бути спрямоване на розвиток 
особистості, формування її естетичної культури, розвиток 
здібностей для саморозвитку, її творчих потреб, зазначає, 
що «метою (результатом) естетичного виховання є 
естетичний та загальний розвиток особистості; предметом 
формування – особистість; методи, які використовуються 
педагогом, повинні орієнтуватись на особистість (її вікові 
та інші характеристики), а сам педагогічний процес 
спрямований на збереження особистості» [9, с.13].  

Метод контекстного музикування, вирізняючись 
особливою гнучкістю і ефективністю роботи, проявляє 
себе не тільки як «реєстр методів», а й як якісно нова 
методологічна основа, яка потенційно здатна генерувати 
нові прийоми і підходи до музично-естетичного 
виховання. 

У зв'язку з цим, коли ми говоримо «метод контекстного 
музикування», ми маємо на увазі систему принципів і умов, 
якими керуємося при здійсненні музично-естетичного 
виховання підлітків засобами народно-інструментального 
виконавства в позашкільному навчальному закладі. У 
більш вузькому сенсі контекстне музикування трактується 
як процес безпосереднього виконання будь-якого 
музичного твору, якому передувала творча, інтелектуальна 
або дослідницька діяльність, спрямована на індивідуальну 
інтерпретацію музичного матеріалу, яка потребує 
особливого педагогічного підходу. Тому метод кон-
текстного музикування має на увазі використання не тільки 
сторонніх методів, адаптованих під індивідуальні заняття, а 
й передбачає власні прийоми музично-естетичного 
виховання, спрямовані на інтегрування вихованця в живе 
музичне середовище. Контекстне музикування містить дві 
групи компонентів – базову і додаткову: до першої 
належать: теоретичні і практичне засвоєння елементарної 
теорії музики; знання основних законів класичної гармонії і 
вміння визначати гармонійні функції в контексті окремо 
взятого твору; знання музичних форм і вміння виявляти в 
творі формотворчі складові елементи (фраза, пропозиція, 
період); володіння історичними знаннями про ключові 
етапи розвитку музичного мистецтва: здатність визначити 
стильову і жанрову приналежність виконуваного репер-
туару; ознайомлення з приватними елементами музичної 
естетики для формування основи філософсько-ідейного 
підходу до музичного мистецтва. Додаткова група 
формується з видів практичної діяльності засвоєння 
музичного середовища, а також з освоєння непрямих 
інформаційних елементів, що сприяють розширенню 
кругозору в різних сферах музичного мистецтва і 
занурення в естетичне середовище: додаткове слухання 
музики – освоєння спадщини музики, а також формування 
адекватного уявлення про роль народних музичних 
інструментів в сучасній музичній культурі; організація 
колективного музикування для освоєння учнями 
особливого виду музичної діяльності; ознайомлення з 
творчістю відомих українських виконавців – спільний 
аналіз їх записів і концертних виступів (виявлення 
основних особливостей їхньої манери виконання, оцінка 
сильних і слабких сторін кожного); участь у тематичних 
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концертах – прилучення до творчості окремого композитора 
або музики окремої епохи; взаємодія з живим концертним 
середовищем – відвідування доступних концертів. 

Творча особистість, як зазначається у психологічному 
словнику, характеризується наявністю «... здібностей, 
мотивів, знань і вмінь, завдяки яким створюється продукт, 
який відрізняється новизною, оригінальністю» [10, с.351]. 
Зазначимо, що творчість розуміється багатьма вченими як 
діяльність, що складається зі створення істотно нового; 
процес з постановки і рішення проблем, нестандартних задач; 
форма пізнання дійсності. Творчість – це вища форма 
активності і самостійної діяльності людини; розглядається як 
«історична активність людей, що безперестанно розширює 
кордони можливостей їх особистісного розвитку – процес 
створення суспільних умов, які сприяють усе більш багатому й 
глибокому розвитку людської індивідуальності» [11, с.22]. 

Висновки: У підготовці підлітків до творчої діяльності 
прослідковуються три напрями: збагачення життєвих та 
музичних вражень; сприйняття художньо-цінних творів, 
яке збагачує слухові уявлення та стимулює зацікавленість 
музикою; ознайомлення зі способами творчих дій 
(порівнювання пісень, подібних за ритмом, ладом тощо, але 
контрастних за настроєм); оволодіння способами творчих 
дій. Для підвищення соціально-педагогічної ефективності 
та розвитку колективного народно-інструментального 
виконавства необхідно впроваджувати методику організації 
навчально-пізнавальної та соціально-культурної діяльності, 
яка спирається на динаміку підвищення зацікавленості 
народно-інструментальною музикою, враховуючи соціально-
психологічні та психофізіологічні характеристики учасників, 
орієнтуючись на виявлення та розвиток індивідуальних 
здібностей кожного вихованця. 

В даному випадку колективне народно-інструментальне 
виконавство постає як полі-функціональне явище, як синтез 
мистецтва та виховання соціо-суспільної діяльності. 
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Постановка проблеми. Розбудова системи освіти, її 

докорінне реформування є основою державності та 

демократизації суспільства, передумовою відтворення 

інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу 

вітчизняної науки та техніки на світовий рівень. Зазначене 

спонукає до поглибленого вивчення й осмислення 

здобутків у галузі теорії та практики навчання українських 

студентів 30-тих років ХХ століття у ЗВО європейських 

країн. Адже саме цей період позначений пошуками нового 

змісту освіти, нових методів, форм і засобів навчання. З 

іншого боку, відсутність власної держави викликала 

нагальну потребу у побудові освіти і виховання 

підростаючого покоління. Тому на студіях закордоном в 

досліджуваний період перебувало багато студентів зі всіх 

закутин земель Великої України, Галичини та Закарпаття. 

Мета статті – показати умови для навчання україн-

ських студентів у закладах вищої освіти європейських 

країн у 1930-х роках. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що попит на 

професії залежить від господарсько-суспільної структури 

країни й нації, від її політичного положення, а народ 

розбудовує своє господарство, творить нові ділянки 

продукції та обміну, при цьому рівночасно розбудо-

вується мережа культурних, харитативних та інших 

суспільних установ. 

Тому від кожної людини очікують міцних знань у 

сфері своєї діяльності і високої кваліфікації. З огляду на 

те, що освіта за кордоном має сформовані традиції, багато 

студентів, піклуючись про своє подальше працевлашту-

вання, вибирають саме його. Крім цього, таке навчання 

дасть можливість не лише цікаво провести час в 

університеті, але й спробувати себе в дослідницьких 

проектах, отримати грант, побувати на стажуванні на 

відомих міжнародних підприємствах тощо. Освіта в 

сучасних університетах платна, однак в деяких майже 

безкоштовна (Німеччина, Чехія, Норвегія, Франція, 

Австрія, Італія), найчастіше це навчання на місцевій мові, 

а витрати на проживання студент покриває самостійно. 

Майже такі ж умови були для іноземних студентів і в 

1930-ті роки. Так, в Університеті ім. Карла Франца 

(Грацу) оплата на медичному відділенні (який вважався 

рівним у підготовці фахівців віденському) в першому 

семестрі разом із вступним внеском складала біля 200 

шилінгів. В університеті діяли такі відділення: 

«1) медичний, 2) правничий, 3) філософічний, при якому є 

фармація (оплата близько 200 австр.шил.), 4) технічний – 

мав такі спеціальності: архітектура, інженерія сухопутна і 

водна, машиновий, хімічний» [3].  

Особливою популярністю у 30-ті роки ХХ ст. 

користувалася віденська клініка, доказом чого був 

зростаючий з року в рік наплив чужинців на медичні студії 

до Відня, хоча оплата за семестр сягала до 30 амер.дол. 

Крім медичного діяли – теологічний, філософський, право, 

державні науки, технічний, експортівка, агрономія, 

ветеринарний, музичний [8]. 

В досліджуваний період німецькі школи, що могли 

зацікавити українських студентів, можна поділити на 3 

групи: І – це школи загальні, в яких на різних факультетах 

викладали різні, часом навіть неспоріднені науки; ІІ – 

високі фахові школи, ділянка навчання яких обмежу-

валась до кількох споріднених із собою спеціальностей; 

ІІІ – це середні фахові школи, що ставили менші вимоги 

до кандидата попередніх студій та давали потужний 

практичний вишкіл. Серед них:  

І – університети (23) – найкращі у Берліні, Бонн, 

Бресляві, Франкфурті, Гайдельбергу, Мінхені і 

Тібенгені; факультети: теологія, право й національна 

економія, медицина й дентистика, філософія й історія, 

психологія, математичні й природничі науки, сільське 

господарство, ветеринарія. Політехнічних ЗВО діяло 10 

(Ахен, Берлін, Брауншвайг, Дармшадт, Гановер, Мінхен, 

Штутгарт), при них діяли такі факультети: загальні 

науки, будівництво, будова машин, гірництво, гутництво 

(виготовлення виробів зі скла). 

ІІ Гірські академії у Клявєталі та Фрайбергу, висока 

школа сільського господарства в Гогенгаймі, лісничі 

школи в Егерсвальде, Мінден й Торонд, медична 

академія в Дісельдорфі, ветеринарна академія в 

Гоновері, високі торговельні школи: Кенігсберг, Липськ, 

Нірнберг, мистецькі й музичні школи: Берлін, Бресляв, 

Дрезден, Кельн, Липськ. Крім того в Берліні ще й 

існувала висока школа для політики. 

У статті показано передумови, перспективи та умови для вступу й навчання українських студентів у 

закладах вищої освіти Німеччини, Чехії, Австрії та інших європейських країн у 1930-ті роки. Адже саме цей 

період позначений пошуками нового змісту освіти, нових методів, форм і засобів навчання, у звʼязку з тим, 

що деякі українські землі, зокрема західні, були у підпорядкуванні інших країн. Проаналізовано організацію 

системи навчання у вищих школах, факультети, які могли б зацікавити майбутніх українських студентів.  

Ключові слова: українське студентство, вища освіта, реформа, університет, факультет, виховання, 

теорія і практика навчання. 
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ІІІ Середні фахові школи – вишколювали у всіх 

фахах і давали дуже добру практичну підготовку. 

Шкільний рік у німецьких високих школах складався з 2 

семестрів. За весь період навчання було 2 обовʼязкові 

іспити: один в половині студій, другий – головний при 

закінченні. Вступний внесок і початкові одноразові 

оплати складали 45 марок, за семестр біля 180 марок [9]. 

У звʼязку з тим, що український студент ситуативно 

був найслабше матеріально забезпечений з-поміж усіх 

інших студентів, різноманітні товариства організовували 

акції, засновували допоміжні фонди, в пресі 

оголошували про збір коштів у допомогу українському 

студентству. Так, Товариство Прихильників Освіти у 

Львові організувало й вело допомогову акцію для 

українського студентства. Коли, наприклад, «польські 

часописи подають, що на прожиття і то у польських 

академічних домах потрібно пересічно 170 зол на місяць, 

то український студент в Українськім Академічнім Домі 

жиє пересічно з 70 зол. І тому Товариство вважає сьогодні 

своїм обов‟язком звернутися до громадянства зі закликом 

допомогти українському студентству, не забувати про 

допомоговий фонд» [4]. А ось Управа Української 

Студентської Громади у Варшаві в І семестрі 1929/30 р., 

але знаходячись в тяжкому матеріальному положенні, 

вирішила звернутися до громадянства з закликом 

допомогти українським студентам. Більшість членів 

Громади походили з Волині, отже акція розвинулась 

головно на теренах Волині. «З багатьох місцевостей Волині 

наспіли жертви… Та найбільш охоче відгукнулася наша 

молодь, як напр. учні рівненської української гімназії… 

Факт цей рівнож підкреслює ту єдність духа, яка тепер 

охоплює щораз-то ширші круги нашої молоді і яка 

впоює в нас надію на краще майбутнє, бо в єдності 

сила!» [7]. А в українському університеті м. Праги у 

1933 р. сенат, за ініціативи професора, академіка д-ра 

С. Дністрянського, зайнявся справою створення 

допомогового фонду при університеті. Особливий 

наголос робився на українську спільноту, яка має 

розуміти, що: «університет – це справа національної 

чести; проволікання допомоги часом буває подібне 

смерти; занедбати університет і тим його знищити – 

дуже легко, а наново створити – вельми тяжко!» [1]. 

Однак і в цих умовах українські студенти приймали 

участь у науковій і виховній роботі. Зокрема, 23–31 

липня 1930 року представники Центрального Союзу 

Українського Студентства (В. Орлецький та О. Бойків) 

прийняли участь у роботі міжнародної студентської 

конференції в Оксфорді, яка працювала по 4 секціях: 

поміч і самопоміч, інтелектуальна співпраця; соціальна 

відповідальність студентства; планування конференції в 

Сполучених Державах Північної Америки; публікації. 

Українські делегати доповідали про положення 

української еміграції, в тому числі студентства, 

домагалися матеріальної допомоги [6].  

Також українське студентство європейських 

університетів у 1930-ті роки намагалось різними засобами 

розповідати про життя й традиції нашого народу. Так, 

спільними зусиллями Української Національної Ради й 

українського студентства в Лювені 11 лютого 

зорганізували вечір української пісні і танцю у Брюселі. 

Рівнобіжно з концертами Національний Союз Українських 

Студентів у Бельгії намагався використовувати і відчити 

про Україну. В самому Лювені існував т.зв. Міжнародний 

Сальон, що гуртував представників різних національ-

ностей, здебільшого студентів політичних наук - у ньому 

приймали участь і представники українського студентства 

[5]. А у Празі перебувало на студіях багато студентів зі всіх 

регіонів Великої України, Галичини та Закарпаття, тому 

вони заснували «Український Академічний Музичний 

Гурт», який спільно з «Українським Академічним Хором» 

поставив собі за ціль пропагувати українську пісню не 

тільки між українським громадянством. «Музичний 

Гурток» виступив кілька раз на забавах українського 

громадянства і на різних українських академіях, 2 рази по 

радіо. А 13 липня 1938 р. католицька радіостанція надавала 

авдицію під назвою «Кличемо до Праги», яку виконував 

«Музичний Гурток» при співучасті «Студентського 

Драматичного Гуртка» [2]. 

Висновки. Таким чином, при відповідній організації 

суспільної праці кожна особа може мати найвідповідніше 

для себе заняття, яке буде із задоволенням та успіхом 

виконувати. В сучасних умовах розвитку техніки і 

раціоналізації виробництва від кожного працівника будь-

якої сфери життя вимагають якнайбільшої справності, а 

результат праці – найбільш досконалий. Тому, при бажанні 

самого студента умови навчання в першій третині ХХ ст. і 

у сучасних європейських ЗВО не заважатимуть успішному 

отриманню бажаної спеціальності. 
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Постановка проблеми. В умовах реформування 
національної системи освіти в Україні важливого значен-
ня набуває всебічне підвищення професійної майстерності 
вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного 
колективу школи, спрямованих на досягнення результатів 
навченості учнів, виховання й розвиток громадянина, 
орієнтованого на збагачення світогляду й інтелекту 
відповідно до соціальних та особистих потреб. 

Перехід до нової, якісної системи управління в закладі 
загальної середньої освіти стане можливим завдяки 
підвищенню рівня та результативності методичної роботи. 
Сама система управління – це упорядкована сукупність 
взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціо-
нальними цілями, діють автономно, але спрямовані на 
досягнення загальної мети [11]. Система управління в 
закладі загальної середньої освіти реалізовується різними 
шляхами, але основним є організація і проведення на 
належному рівні методичної роботи з педагогічними 
кадрами. Методична робота – важлива складова післядип-
ломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і 
заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності кожного педагогічного 
працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних 
колективів навчальних закладів, досягнення позитивних 
результатів навчально-виховного процесу [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
педагогічної літератури, документів свідчить про те, що 
управління методичною роботою в закладі освіти є 
надзвичайно важливим завданням для загальної середньої 
освіти. Питання управління методичною роботою в 
закладі освіти розкрито в роботах Ю. Бабанського, 
Ю. Беспалька, Н. Василенко, Н. Волкової, І. Жерносека, 
Л. Даниленко, О. Деменцева, О. Коберника, Г. Кравченко, 
О. Криворучко, В. Лазарєвим, М. Моєсеєвим, Н. Палійчука, 
М. Поташніком, З. Рябовою, Б. Тегліна, М. Федорова, 

Т. Хлєбнікової, О. Хомерікі, Н. Чепурної та іншими. 
Дослідження свідчать про необхідність звернення уваги 
керівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) на 
ефективність методичної роботи. 

На думку Б. Тевліна, «ефективність науково-методич-
ної роботи» визначається співвідношенням основної мети 
методичної роботи (підвищення рівня майстерності 
вчителя) з прикінцевою метою (підвищення ефективності 
і якості навчально-виховного процесу) та перспективною 
метою (розвиток особистості вчителя й учня) [8]. 

Відомий дослідник І. Жерносек зазначає, що: «Під 
ефективністю ми розуміємо співвідношення між 
досягнутими результатами та цілями (завданнями) даної 
діяльності з урахуванням інтелектуальних та фізичних 
зусиль, часу, матеріальних і фінансових ресурсів, 
витрачених на їх досягнення» [2]. Він наводить такі 
критерії якості й ефективності науково-методичної 
роботи як: масовий розвиток творчої активності 
педагогічних кадрів; підвищення рівня теоретичної й 
науково-практичної підготовки педагогічних кадрів; 
активне застосування науково-педагогічних знань і 
передового педагогічного досвіду в практичній діяль-
ності; підвищення рівня загальної й педагогічної культури 
педагогічних кадрів; поглиблення знань учнів, 
удосконалення їхніх моральних якостей [2]. 

Формулювання цілей статті. Мета роботи полягає у 
визначенні теоретичних засад методичної роботи як 
системи управління в умовах закладу загальної середньої 
освіти та розкритті сутності моделі управління 
методичною роботою та її реалізації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 
пріоритетних завдань науково-методичного забезпечення 
системи загальної середньої освіти є організація підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників [1]. Саме ефективність процесу підвищення 

У статті розкривається поняття методичної роботи як сучасної функціональної системи організованого 

методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням освітніх потреб учнів, 

кадрових можливостей і матеріальної бази школи. З’ясовано зміст понять: «система управління», «методична 
робота», «загальна середня освіта». Звернено увагу на основні напрямки методичної роботи відповідно до 

діяльності педагогічного колективу, учнів, батьків. Враховуючи результати навченості учнів, їхні наукові 
досягнення, науково-методичні праці педагогів, визначено критерії для вивчення ефективності стану управління 

методичною роботою в закладі освіти. Актуальність роботи зумовлена необхідністю подальшого розвитку 

теорії та практики управління методичною роботою в закладі загальної середньої освіти і полягає у розробці 
моделі управління методичною роботою. Доведено, що модель методичної роботи, яка впроваджена в систему 

управління закладом, дозволяє підвищити його ефективність функціонування, сприяє розвитку педагогічного 
колективу та професійної компетентності вчителів та спрямовує їх роботу на досягнення найкращих 

результативність діяльності. Наведена модель методичної роботи та етапи реалізації методичної теми 

можуть бути використані у закладах загальної середньої освіти. 

Ключові слова: система управління, модель методичної роботи, методична робота, загальна середня освіта. 
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професійної майстерності вчителів сприяє вирішенню 
завдань навчання, вихованню та розвитку учнів, є гарантом 
успішної соціалізації особистості та основою соціально-
економічного розвитку суспільства. Адже загальна середня 
освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизо-
ваними знаннями про природу, людину, суспільство, 
культуру та виробництво засобів пізнавальної і практич-
ної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, 
соціальний і фізичний розвиток особистості, що є 
основою для подальшої освіти і трудової діяльності [1]. 

Отже, роль методичної роботи визначається насамперед 
підвищенням рівня професійної підготовки вчителя.  

Якість, результати навчально-виховного процесу 
школи залежать передусім від учителя, його теоретичної 
підготовки, педагогічної та методичної майстерності. 
Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у 
школах сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує 
їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим 
учителям оволодівати педагогічною майстерністю, 
підтримує в педагогічному колективі дух творчості, 
прагнення до пошуку. Методична робота спонукає 
вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх 
реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-
педагогічних дисциплін і методик їх викладання, 
вивчення і впровадження передового педагогічного 

досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. 
Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги 
з теорії та практичної діяльності [6]. 

Вищезазначене передбачає необхідність створення 
моделі управління методичною роботою в закладі освіти, 
яка орієнтована на конкретне завдання – створити 
оптимальні умови для результативної освітньої діяльності 
на рівні учнів, педагогів, адміністрації закладу. 

З. Рябова вважає, що управління якістю освіти в 
навчальному закладі на сьогодні є найактуальнішим 
питанням. Для цього необхідно визначити рівень забезпе-
чення якості освіти у навчальному закладі й створити її 
стандарт, що передбачає побудову відповідної моделі 
якості освіти у закладі. Модель (від лат. modulus – міра, 
аналог, зразок) – це опис об‟єкта дослідження (предмета, 
явища або процесу) будь-якою формалізованою мовою, 
що складений із метою вивчення його властивостей. 
Модель може бути представлена у вигляді схеми, 
структури, знакової системи, відображення, макета, 

зображення та ін. [5]. 

Адміністрація закладу вбачає важливим добір сучасної 
моделі управління розвитком закладу ЗЗСО. Однією з 
таких, вважаємо, є модель управління методичною робо-
тою (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модель управління методичною роботою Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №102 
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Актуальність моделі управління методичною 

роботою обумовлена наступними чинниками [10]:  

– модернізація освіти ставить перед закладом освіти 

завдання щодо формування цілісної системи 

універсальних знань, умінь, навичок, а також досвіду 

самостійної діяльності й особистої відповідальності за 

набуття ключових компетентностей; 

– необхідністю застосування на практиці сучасних 

управлінських технологій у роботі з кадрами; 

– необхідністю формування сучасної ресурсної й 

методичної бази для забезпечення рівних можливостей і 

підвищення мобільності всіх учасників навчально-

виховного процесу. 

Модель управління методичною роботою передбачає 

урахування принципів освітнього менеджменту та 

принципів адаптивного управління (табл.1).  

Таблиця 1 

Принципи освітнього менеджменту та адаптивного управління 

Принципи освітнього менеджменту за  

В. І. Масловим [7] 

Принципи адаптивного управління [9]  

1. Принцип соціальної детермінації 1. Принцип пріоритетного визнання розвитку людини і 

визначальності природного шляху його здійснення  

2. Принцип гуманізації 2. Принцип резонансу.  

3. Принцип науковості та компетентності 3. Принцип управління через самоуправління. 

4. Принцип інформаційної достатності 4. Принцип наскрізно-рівневої адаптації і діалогічної 

узгодженості.  

5. Принцип аналітичного прогнозування 5. Принцип мотивації.  

6. Принцип оперативного регулювання 6. Принцип постійного підвищення компетентності.  

7. Принцип зворотного зв'язку 7. Принцип спрямованої самоорганізації.  

8. Принцип наступності і перспективності 8. Принцип поточного саморегулювання.  
 

Враховуючи зазначені принципи, модель управління 

методичною роботою передбачає реалізацію її змісту 

через напрями діяльності учасників освітнього процесу: 

адміністрацію, педколектив, учнів, батьків. 

Зміст методичної роботи реалізовується основними 

напрямками діяльності (табл.2).   

Таблиця 2 

Напрями діяльності педагогічного колективу щодо реалізації змісту методичної роботи [5] 

Адміністрація закладу (директор, 

заступники директора з НВР, 

педагог-організатор) 

Педагогічний колектив 

(керівники ШМО, вчителі) 

Учні Батьки 

1. Розробку системи управлінської 

діяльності щодо забезпечення 
якості освіти на основі позитивних 

перетворень у змісті, формах і 
методиках, зорієнтованих на 

результат навченості учнів, на 

розвиток їх самоосвітніх умінь і 
навичок. 

2. Створення педагогічних умов 

для стимулювання вчителів до 
переводу їх методичної діяльності 

в пошуково-дослідницьку. 
3. Організація постійно діючих 

семінарів, проведення нарад, 

психологічних тренінгів із 
педагогічними працівниками. 

4. Корекція напрямів навчальної 

діяльності. 
5. Поетапне впровадження ново-го 

змісту освіти. 

1. Формування самоосвітньої 

компетенції учнів (загально-
навчальні та спеціальні вміння 

та навички).  
2. Формування самоосвітньої 

компетенції вчителів (рівень 

професійного зростання). 
3. Ступінь відповідності ре-

альних навчальних досягнень 

учнів до державних освітніх 
стандартів. 

4. Рівень навчальних можли-
востей, розвитку учнів. 

5. Рівень вихованості учнів, 

визначення індивідуальних 
можливостей кожного учня. 

6. Сформованість професійних 

компетенцій для участі в ре-
формуючих процесах і досяг-

ненні якісних результатів.   

1. Участь в олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, фес-
тивалях тощо. 

2. Участь унауково-дослід-
ницькій, експериментально-

творчійдіяльності. 

3. Формування навичок 
самоаналізу та самоосвіти. 

4. Участь у позакласних 

заходах, дослідницьких про-
екттах закладу, району, 

області. 
5. Утвердження здорового 

способу життя. 

 

1. Створення умов для 

навчання дітей. 
2. Створення умов для 

розвитку дитини, її участі 
в діяльності закладу, не 

байдужість до долі дитини. 

3. Допомога у покращенні 
матеріально-технічної бази 

закладу. 

4. Співпраця з педколек-
тивом закладу та шкільним 

парламентом. 
5. Участь у позашкільних 

заходах. 

 

Запропонована модель методичної роботи зорієнтована 

не лише на успішне її планування, але й на розвиток, 

удосконалення та підвищення фахового рівня кожного 

педагога, його самовдосконалення та самореалізацію, 

самоосвіту, на реалізацію потенціалу учнів, які дося-

гаються шляхом впровадження традиційних колективних 

(масові, групові) та індивідуальних форм роботи.  

До колективних форм належать: методичні об'єднання, 

творчі групи педагогів, постійно діючі семінари, школи, в 

тому числі молодого вчителя, педагогічні ярмарки, 

консиліуми, конкурси тощо. 

Основною організаційною формою колективної 

(групової) методичної роботи в системі підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів залишаються методичні 

об'єднання, головною функцією яких є ознайомлення 

педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку 

загальної середньої освіти, оновлення і поглиблення 

знань педагогічних працівників зі спеціальності та 
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суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього 

загальнокультурного рівня. 

Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють 

наставництво, стажування, консультування, відвідування 

занять і позакласних заходів, дистанційне навчання, 

самоосвіту тощо. 

Останнім часом поширення набули нетрадиційні форми 

організації методичної роботи, в тому числі кафедри, 

творчі студії, круглі столи, аукціони педагогічних ідей. 

Треба зазначити, що за всієї різноманітності форм 

організації методичної роботи вирішити багатопланові 

завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

можна лише через створення оптимальної системи 

методичних заходів та надання педагогам права вільного 

вибору тих форм, які максимально враховують їхні 

потреби, запити та інтереси [4]. 

Важливим елементом в управлінні методичною 

роботою є методична тема, яка охоплює індивідуальний 

вектор розвитку закладу освіти. Для того, щоб методична 

тема була ефективною та мала певні результати, було 

розроблено анкету «Визначення професійних потреб 

педагогів та методичної теми закладу». Дана анкета мала 

на меті визначити найбільш результативні форми 

проведення методичних заходів; які інноваційні 

технології, інтерактивні методи хотіли б освоїти колеги. В 

анкеті було запропоновано визначити найбільш актуальні 

проблемні питання, які доцільно винести на розгляд.  

Враховуючи результати анкетування, обрано 

методичну тему «Формування компетенції освіти та 

саморозвитку учасників навчально-виховного процесу в 

умовах інноваційного освітнього простору школи». 

Колектив закладу вважає, що ефективність функціо-

нування, розвиток та результативність діяльності закладу 

не можливі без удосконаленої моделі методичної роботи 

та етапів її реалізації. 

Механізм реалізації моделі управління методичною 

роботою у закладі передбачає певні етапи роботи [7]:  

– І етап – діагностичний, 2017/2018 навчальний рік 

(аналіз результатів педагогічного процесу: аналіз роботи 

педколективу над єдиною навчально-методичною 

проблемою: «Створення умов для якісної освіти учнів за 

рахунок сучасного уроку на основі застосування 

елементів інформаційно-комунікаційних технологій»; 

діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх 

професійної компетентності; створення ініціативної групи 

для опрацювання та систематизації результатів 

анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, 

методів реалізації вибраної проблеми; організація роботи 

творчої групи «Педмайстерня»; визначення провідних 

напрямків діяльності шкільних МО; робота творчої групи 

– засідання шкільної філії МАН);  

– ІІ етап – практично-діяльнісний, 2018/2019 навчаль-

ний рік  (спрямування всіх напрямів внутрішнь-ошкільної 

методичної роботи на розвиток творчого потенціалу 

вчителя у контексті реалізації проблемного питання; 

розробка методичною радою рекомендацій «Самоосвіта 

та саморозвиток – ключові компетенції сьогодення»; 

підготовка та проведення педагогічних рад: «Про етику та 

культуру поведінки вчителів, їх взаємовідносини з 

учнями», «Аналіз портфоліо педагога як форма 

оцінювання його професіоналізму та результативності 

роботи на відповідність заявленій кваліфікаційній 

категорії», «Національно-патріотичне виховання як 

важлива складова формування та розвитку громадянських 

рис особистості»; розвиток творчого потенціалу вчителя, 

взаємовідвідування уроків та виховних заходів, дієва 

самоосвітня робота педагогів, розробка алгоритмів, 

пам‟яток, порад для роботи з ІКТ);  

– ІІІ етап – коригуючий, 2019/2020 навчальний рік 

(спрямування роботи педагогічного колективу надєди-

ною навчально-методичною проблемою в напрямі: 

«Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення педагога»; підготовка та проведення 

педагогічних рад: «Контроль та оцінювання знань, умінь 

та навичок учнів – обов‟язків структурний компонент 
навчального процесу», «Оволодіння ключовими профільно-

професійними компетенціями – важливе завдання сучасної 

освіти», «Розвиток в учнів стійкої позитивної мотивації 

навчальної діяльності як важливий фактор формування 

соціально активної особистості»; підготовка і проведення 

тренінгів, педрад, дискусій, аналіз контрольних робіт, 

моніторинг навченості учнів, вивчення стану викладання 

предметів, узагальнення та впровадження в практику 

ефективного педагогічного досвіду);  

– ІV – узагальнюючий, підсумковий, 2020 / 2021 

навчальний рік (спрямування роботи всіх внутрішніх 

підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою 

в напрямі: «Практичне впровадження самоосвітньої 

компетентності учнів – один з найважливіших факторів 

успішного навчання»; підготовка і проведення 

методичного мосту «Активізація пізнавальної діяльності 

учнів через впровадження компетенції саморозвитку та 

самоосвіти в НВП», педради «Аналіз напрацьованого 

практичного досвіду з теми «Формування компетенції 

самоосвіти та саморозвитку учасників навчально-

виховного процесу в умовах інноваційного освітнього 

простору школи»; творчі звіти шкільних МО, створення 

методичного порадника для вчителів, створення банку 

перспективного педагогічного досвіду, проведення 

педради-панорами, визначення форм стимулювання і 

популяризації кращого досвіду). 

Кожний етап управління методичною роботою 

підпорядкований спільній стратегії розвитку закладу 

освіти. Тому раціональним є створення моделі управ-

ління методичною роботою в закладі освіти. 

Висновки. Результативність методичної роботи 

багато в чому залежить від характеру її організації та 

системи управління в закладі освіти, чіткого 

усвідомлення основної мети, завдань і спрямованості 

роботи, якості професійної підготовки педагогів і 

мотивації їхньої діяльності. 

Тому перспективними напрямами дослідження 

питання управління методичною роботою в закладі освіти 

є розроблення інструментарію для визначення ефектив-

ності запропонованої моделі управління методич-ною 

роботою в закладі освіти. 
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Постановка проблеми. Історичний огляд розвитку 
гуманістичної педагогіки та аналіз стану сучасної освіти 
переконливо доводять, що ідея гуманізму, покладена в 
основу найвідоміших прогресивних педагогічних учень, 

набуває найбільшої актуальності у вирішальні періоди 
суспільного розвитку, коли чітко простежується потреба 
певного суспільства в духовному єднанні людей. Саме 

тому сьогодні відбувається орієнтація українського 
суспільства на демократичні принципи, гуманізацію 
навчально-виховного процесу, впровадження інклюзив-
ного освітнього середовища. 

Цілком закономірно, що у зв'язку з цим державою 
висуваються якісно нові вимоги до фахівців системи 
спеціальної освіти.  

Короткий огляд публікацій з теми. Провідними 
сучасними українськими вченими в галузі спеціальної 
освіти розроблений проект стандарту вищої освіти України 

зі спеціальності 016 «Cпеціальна освіта» (С.П.Миронова, 
Н.Г. Пахомова, С.В. Федоренко, М.К. Шеремет) [8], яким 
передбачається серед інших формування гуманістично 

орієнтованих компетентностей майбутніх фахівців.  
Аналіз загальних та спеціальних психолого-педагогіч-

них джерел, присвячених підготовці майбутніх педагогів 

і логопедів, зокрема, свідчить про те, що ця проблема 
досліджувалася в таких аспектах: обґрунтування 
теоретичних засад професійної підготовки педагогів 
(Н. Бібік, В. Гриньова, В. Євдокимов, І. Зязюн, В. Лозова, 

О. Мороз, І. Прокопенко, О. Савченко, В. Семиченко, 
А. Троцко); висвітлення сутності спеціальної освіти 
(І. Бгажнокова, Г. Дульнєв, Г. Кумарина, В. Лубовський, 

В. Мохова, М. Певзнер); розкриття сутності професійної 
діяльності вчителя-логопеда (А. Богомолова, Л. Волкова, 
М. Фомічова, Т. Філічева, Г. Чіркіна, М. Шеремет); 

висвітлення деяких шляхів підготовки вчителів-логопедів 
(В. Акименко, В. Дудьєв, О. Жукотинська, О. Китик, 
Н. Харченко та інші). 

Дослідження свідчать про те, що професійно-

педагогічна підготовка майбутніх логопедів у вищих 
навчальних закладах спрямована на формування у них 
системних знань і педагогічних умінь, готовності до 

інноваційної діяльності, готовності до безперервного 

збагачення професійних можливостей та удосконалення 
особистісних якостей, на формування активної, 
гуманістичної професійної позиції логопеда [1;2;5;6;7]. 

Мета статті. Мета даної статті полягає у визначенні 

чинників, що впливають на міру розвитку досліджу-
ваного явища у звичних умовах підготовки майбутніх 
логопедів. 

Виклад основного матеріалу. Гуманістичну  педаго-
гічну позицію (ГПП) майбутнього логопеда розуміємо як 
особистісний феномен, який інтегрує цінності та смисли 
педагогічної діяльності гуманістичної спрямованості. За 

своїм змістом ГПП є ціннісно-смисловою, а за структу-
рою – інтегрованою характеристикою ставлення майбут-
нього фахівця до своєї професійної діяльності, клієнтів та 

самого себе. Важливими сторонами ГПП майбутнього 
логопеда є світоглядна (усвідомлення важливої ролі 
обраної професії, переконання у правильності свого 

вибору, сформованість адекватних образів соціально-
професійного простору та власного Я); морально-етична 
(орієнтація на норми етики, сформованість базових 
моральних якостей); поведінкова (наявність компетентної, 

доцільної, конструктивної поведінки та педагогічних дій. 
На процес формування гуманістичної педагогічної 

позиції майбутніх логопедів впливає чимало чинників. Як 

зазначають провідні фахівці, готовність до майбутньої 
професійної діяльності визначається у першу чергу 
системою ставлень студентів. Ставлення майбутніх 

логопедів до самих себе, до обраної професії та дітей 
дошкільного віку багато у чому обумовлюють міру їхньої 
особистісної та професіональної компетентності. 

Різноманітність зв‟язків студентської молоді з 

професійною діяльністю визначається здатністю майбутніх 
фахівців регулювати свою поведінку, виявляти інтелекту-
альні, емоційно-вольові. морально-духовні якості, а також 

змістом, складністю, новизною, соціальною значущістю 
даної діяльності. Система особистісно-діяльнісних відно-
син вельми динамічна і передбачає як розвиток самої 

особистості, так і способів здійснення професійної 
діяльності. У цій системі проявляються протиріччя між 
особистісними утвореннями, зовнішньою діяльністю і 
соціальними чинниками, які виступають у вигляді вимог та 

У статі аналізуються чинники, що впливають на формування гуманістичної педагогічної позиції 

майбутніх логопедів. У дослідженні схарактеризовані внутрішні та зовнішні чинники формування у 

майбутніх логопедів гуманістичної педагогічної позиції, визначені сильні і слабкі сторони організації 

освітнього процесу та освітнього середовища за традиційних умов навчання, які гальмують процес 

формування у майбутніх логопедів гуманістичної педагогічної позиції. 

Ключові слова: гуманістична педагогічна позиція (ГПП) майбутнього логопеда, чинники, які впливають 

на міру сформованості у майбутніх логопедів гуманістичної педагогічної позиції, зовнішні чинники, 

внутрішні чинники. 
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стимулів розвитку рис і якостей, адекватних конкретним 

формам поведінки. У той самий час включення студента у 
професійну діяльність якості активного суб‟єкта, установка 
на реалізацію цілей і завдань обумовлюють його прагнення 
адаптувати її зміст і способи здійснення до своїх 

можливостей. 
У дослідженні ми керувалися положеннями фахівців, 

згідно з якими рефлексія майбутнім логопедом відносин 

у сферах «Я», «Я і діти», «Я і професія» уможливлює 
формування активної професійної позиції, є необхідною 
умовою саморозуміння та самоставлення. Наявність про-

фесійної позиції дозволяє говорити про яскраво виражену 
спрямованість майбутнього логопеда, характеризувати її 
як цілісну або конфліктну, сильнгу або слабку. 
Професійна позиція може свідчити про початок 

професійної деформації особистості, неузгодженості 
уявлень і умов професійного самовизначення студент-
ської молоді. Рівень її поведінки та діяльності значною 

мірою визначається розвитком Я-образу, який виступає 
основним чинником особистісної активності. 

Отже, сформованість у майбутніх логопедів самосвідо-
мості – адекватної самооцінки, ціннісного самоставлення, 

рефлексії як здатності усвідомлювати свої особливості, 
давати собі звіт у тому, як вони сприймаються іншими, 

будувати свою поведінку з врахуванням ймовірних 
реакцій значущих людей виступають важливими 
внутрішніми чинниками формування у майбутніх 
фахівців гуманістичної педагогічної позиції. 

Як встановлено у констатувальному експерименті, 
значна кількість досліджуваних характеризується неадек-
ватною самооцінкою: завищеною (25,6%) та заниженою 

(19,2% ). Остання категорія майбутніх логопедів надміру 
критично ставиться до себе, обережно висловлює судження 
щодо самих себе. Близько третини майбутніх логопедів 

вирізняються нестійкою самооцінкою, її залежністю від 
суджень авторитетних людей. Лише п‟ята частина 
учасників експерименту характеризується адекватною 
самооцінкою, ціннісним самоставленням, здатністю до 

педагогічної рефлексії. Не випадково ставлення до себе 
майбутнім логопедам виявилося визначити складніше, ніж 
ставлення до професії та майбутніх вихованців. 

Опитування майбутніх логопедів на етапі констатації 
засвідчило, що вагома їх частина (42,6%) незадоволені 
собою, соціальним статусом батьків, місцем, яке  

посідають у суспільстві. Вони зазначають, що через 
недостатню реалізованість тата і мами не можуть  
посісти відповідне місце у суспільстві: не вміють себе 
захистити, відстояти свої переконання, відчувають 

невпевненість серед незнайомих людей тощо. 
За даними дослідження, 36,2% студентів хочуть бути 

матеріально незалежними від батьків, шукають для цього 

різноманітні шляхи самореалізації. Внаслідок цього вони 
вдаються до найрізноманітніших способів заробляння 
фінансів: підвищена стипендія, робота гувернантками, 
підробляння у супермаркетах тощо. Вони підкреслюють: 

«Це дає свободу дій, забезпечує умови самому 
відповідати за себе, дає можливість реалізувати себе у 
різних сферах». Матеріальна незалежність виявляється 

для них підставою для розвитку власної значущості та 
позитивного ставлення до самих себе, задоволення 
потреби «бути не гіршими за інших». Вони висловили 

думку щодо доцільності упровадження у вищому закладі 

освіти методу стимулювання діяльності студентів, створен-

ня умов, за яких невихованість. неосвіченість, порушення 
дисципліни і громадського поряду стануть невигідними. 

Відповіді на запитання анкети та бесіди засвідчили, 
що мотиви самовиховання притаманні лише 16,0 % 

респондентів. Для деяких з них професійне самовихо-
вання розпочалося після ознайомлення з обраною 
професією, вимогами, які вона пред‟являє. Ця категорія 

майбутніх логопедів зазначили: розуміння необхідності 
змінити статус з позиції: «Я – студент, нехай мене вчать 
і виховують» на позицію «Я – майбутній спеціаліст. Я 

готую себе до важливої професії»; повинен оволодівати 
досвідом самостійної роботи над збагаченням знань, 
умінь, над власним самовдосконаленням. 

Переломним моментом для п‟ятої частини опитаних 

стала самостійна діяльність під час проходження педаго-
гічної практики. Студенти зазначали, що, спілкування із 
дітьми з особливими потребами стимулює прагнення 

вдосконалюватися як особистість та майбутній профе-
сіонал, сприяє набуттю досвіду прийняття власних рішень, 
здійснення відповідальних виборів, незалежного розв‟я-
зання конфліктної ситуації. Майбутні логопеди підкреслю-

вали, що самі собі задавали запитання: «Яким педагогом я 
можу та повинен стати?», «Що я вмію, чим я буду 
приваблювати майбутніх вихованців?». Так поступово в 

них розвивалася здатність до педагогічної рефлексії. 
З‟ясувалося, що лише 9,6% опитаних студентів під час 

опитування акцентували увагу на важливості розвитку 

власної індивідуальності, підкреслювали важливість 
прагнення до незалежності від інших, бажання продуку-
вати оригінальні ідеї і рішення, уміння зберігати свою 
неповторність, захищати прочуття власної гідності, 

відстоювати свою позицію, доводити її правомірність під 
час зовнішнього тиску. Усвідомлення майбутніми логопе-
дами важливості індивідуального розвитку, врахування в 

освітньому процесі індивідуальної історії життя майбут-
ніх вихованців, реалізації диференційованого та індивіду-
ального підходів до виховання і навчання – важлива 

умова оптимізації майбутньої професійної діяльності.  
З огляду на те, що розвиток самосвідомості особистості 

важливий для визначення майбутнім логопедом свого 
соціального статусу, заслуговують на увагу висловлювання 

6,4% респондентів щодо мотиву соціального престижу. 
Вказані студенти підкреслювали необхідність забезпечення 
у процесах виховання і навчання справедливого ставлення 

викладачів, зазначали, що соціальна нерівність, яка 
спостерігається в їхніх академічних групах, негативно 
впливає на самооцінку, знижує домагання, провокує 

прояви замкнутості, небажання спілкуватися або, навпаки, 
агресивності, конфліктності. 

Стан здоров‟я майбутнього логопеда позначається на 
його самопочутті, здатності самореалізовуватися та самовдо-

сконалюватися. Водночас лише 3,2% опитаних зазначили 
під час опитування, що необхідно значну увагу приділяти 
власному здоров‟ю, шукати резерви його збереження та 

зміцнення (належний час спати, дотримуватися особистої 
гігієни, раціонально харчуватися, контролювати масу 
свого тіла, відмовлятися від звички палити, зловживати 

алкоголем, своєчасно проходити профілактичні медичні 
огляди, в разі захворювання – лікуватися. 

Опитування засвідчило: значна кількість студентів 
(45,8%) підкреслило важливість для успішної профе-
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сійної діяльності не стільки фізичного, скільки морально-
духовного здоров‟я. Це дає підстави говорити про те, що 
студенти розуміють – внутрішні конфлікти, суперечності, 
непорозуміння, негативні емоційні стани не сприяють 
гармонії фізичного та духовного стану організму, 
гальмують ефективність формування гуманістичної 
педагогічної позиції. 

До внутрішніх чинників, які впливають на міру 
сформованості у майбутніх логопедів гуманістичної 
педагогічної позиції як системи ставлень до себе, до 
професії та дітей дошкільного віку, віднесено 
особистісний досвід. Під ним розуміємо накопичені 
досліджуваними результати пізнання, засновані на 
їхньому чуттєвому практичному освоєнні під час 
освітнього процесу, в освітньому середовищі та у 
широкому життєвому контексті. Особистісний досвід 
слугує важливим джерелом інформації майбутнього 
фахівця як про зовнішній об‟єктивний світ, так і про 
своє внутрішнє духовно-душевне життя. 

У дослідженні ми виходили з розуміння, що досягнення 
студентів як активних суб‟єктів освітнього процесу 
закріплюються в їхніх знаннях, уміннях, навичках, звичках, 
ставленнях. Останні складають їхній особистісний досвід, 
який як динамічне утворення якісно та кількісно 
змінюється упродовж життя (особистого та професійного). 
З огляду на те, що особистісний досвід збагачується, 
ускладнюється, урізноманітнюється з віком та під впливом 
навчання та виховання у вищому закладі освіти, він  
позначається на характеристиках гуманістичної педагогіч-
ної позиції студентів різних курсів, зокрема початківців та 
випускників.  

З метою визначення динаміки змін у гуманістичній 
педагогічній позиції майбутніх логопедів, здійснено 
кількісний розподіл студентів І, ІІ, ІІІ і ІV курсів за 
спеціальністю «Спеціальна освіта. Логопедія» за рівнями 
сформованості в них означеної позиції. Порівняльну 
характеристику подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка розвитку гуманістичної педагогічної 

позиції студентів І-ІV  курсів (у %) 

Рівні сформованості позиції Курси 

4 3 2 1 
Високий  (конструктивно-
творчий) 

19,2 18,2 16,0 12,8 

Оптимальний  (конструктивно-
репродуктивний) 

28.8 26,4 25,6 22,4 

Середній  (амбівалентний, 
суперечливий) 

33,0 39,4 39,4 42,4 

Низький  (деструктивно-
репродуктивний) 

14,8 16,0 19,0 22 ,4 

Якісний аналіз кількісних даних, поданих у таблиці 1 

дозволяє зробити такі узагальнення. 
В цілому підтверджено, що з кожним наступним 

курсом показники сформованості у майбутніх логопедів 
гуманістичної педагогічної позиції покращуються. 
Тобто, набутий з роками досвід засвідчується глибиною 
і широтою знань, більшою визначеністю та стабільністю 
емоційнло-ціннісного ставлення та набутими навичками 
ціннісного ставлення до інших та самих себе. Якщо на І 
курсі до високого та отимального рівнів сформованості 
гуманістичної педагогічної позиції віднесено 35,2% 
досліджуваних, то на випускному – 48%. Встановлено, що 

на 7,4% зменшилася кількість студентів з низькими 
показаниками означеної позиції. Отже, є підстави 
говорити, що організація освітнього процессу у базових 
вищих закладах освіти за традиційної системи підготовки 
логопедів позитивно позначається на досвіді майбутніх 
фахівців, збагачує їхні знання, розширює уявлення, 
прищеплює мінімально необхідні навички поведінки. 
Подальше їх зростання уможливить упровадження у 
педагогічну практику авторської моделі формування 
гуманістичної педагогічної позиції. 

Аналіз відповідей майбутніх логопедів засвідчив, що 
вони покладають чималі сподівання на те, що упродовж 
навчання відбудуться суттєві зміни в їхньому інте-
лектуальному та особистісному розвитку, складають з 
цією метою програми саморозвитку на конкретний 
період навчання. Більшість з них (77,8 %) при цьому 
вказують на конкретні шляхи, за допомогою яких 
відбуватимуться ці зміни, передбачаючи ймовірні 
складності, упущення. Так, на думку першокурскників, 
ці зміни відбуватимуться під впливом викладачів; 
старшокурсники ж підкреслюють вплив самоосвіти, 
засобів інформації. Вони констатують, що «з‟явилася 
впевненість у собі», «почала краще усвідомлювати свої 
здібності», «підвищилася самооцінка», «добре розумію 
особливості майбутньої професійної діяльності». 

Встановлено, що у 36,2 % опитаних студентів випуск-
них курсів, на їхню думку, за період навчання у вищому 
закладі освіти зросла мотивація, розуміння необхідності 
самовизначатися, творчо самовиражатися, самовдоско-
налюватится («зріс інтерес до дітей з особливими 
потребами», «посилилося бажання читати та аналізувати 
фахову літературу», «розпочався активний пошук фахівців, 
які змогли б поділитися досвідом», «виникло бажання 
шукати альтернативні форми підвищення різносторонньо 
свій фах – тренінги, онлайн конференції тощо). 

Отже, можна говорити, що значна кількість випускни-
ків усвідомили важливість клопіткої роботи над собою, 
наслідком чого виявилася змістовна трансформація їхніх 
цінностей: поведінка набула більшої самостійності; вони 
стали пунктуальнішими у виконанні завдань під час 
педагогічної практики; більш толерантно почали ставитися 
до протилежної від власної думки; ініціювали готовність 
прийти на допомогу, змінилися на краще світоглядні 
переконання. 

Поряд із цим, 25,6% респондентів критично зауважили, 
що упродовж навчання у вищому закладі освіти  з‟явилася 
схильність до «агресивності», «байдужості», «сарказму», 
«жорсткості» тощо. Це можна пояснити чималим 
навчальним навантаженням, інтенсивністю життя, браком 
часу на розваги, низьким матеріальним статком родини 
тощо. У ході формувального експерименту необхідно буде 
приділити увагу даній категорії досліджуваних. 

Доцільно зауважити: понад третини опитаних 
старшокурсників вказали на помітні негативні зміни у 
розвитку уявлення про себе як майбутніх логопедів: якщо 
на молодших курсах було виявлено більше тих, хто був 
незадоволений іншими (викладачами, одногрупниками, 
подругами), то старшокурсники наголошували перш за усе 
на власних прорахунках («розчарувалась у виборі 
професії», «втратила надію реалізувати себе в обраній 
професії», «не впевнена у своїй необхідності як 
майбутньому фахівцеві», «сумніваюся у власних силах і 
здібностях», «дійсність не відповідає очікуванням», 
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«забула те, що знала до університету», «немає 
взаємозв‟язку між теорією та педагогічною практикою», 
«пропало бажання бути педагогом» тощо). 

Як засвідчило опитування, близько п‟ятої частини 
досліджуваних старших курсів фіксували наявність труд-
нощів у навчальній діяльності, несправедливе ставлення 
до них викладачів, емоційне виснаження («дуже швидко 
втомлююся», «стала дратівливою», «почала швидко 
виснажуватися», «стала байдужою до всього», «втратила 
інтерес до навчання» тощо). Це пояснюється, з одного 
боку, реальним ускладненням життєвих реалій у нашій 
державі, з іншого – формуванням здатності більш 
диференційовано, критично оцінювати себе як особистість 
та майбутнього фахівця. Виявлені дані братимуться до 
уваги у визначенні методики організації спеціально 
спрямованої роботи із студентською молоддю. 

Вище йшлося про особливості розвитку у майбутніх 
логопедів самосвідомості та досвіду (знань, умінь, навичок, 
ціннісних орієнтацій) упродовж чотирьох років навчання 
у вищому закладі освіти педагогічного профілю, які було 
віднесено до внутрішніх чинників впливу на гуманістич-
ну педагогічну позицію. Внутрішні чинники визначають 
ресурс, особистісний та професійний потенціал студент-
ської молоді, її сильні та слабкі сторони. 

Професійна діяльність логопеда є комплексом 
взаємопов‟язаних між собою процесів, залежних від 
багаточисленних та різноманітних чинників – внутріш-
ніх і зовнішніх. Ці чинники різноспрямовано впливають 
на життєдіяльність студентської молоді: одні – пози-
тивно, інші – негативно. Негативний вплив одних може 
звести нанівець позитивний вплив інших. 

Зовнішні чинники – це освітні процеси та освітнє 
середовище, зовнішнє по відношенню до суб‟єктивної 
гуманістичної педагогічної позиції майбутнього фахівця. 
Вони можуть оптимізувати процес її формування, а 
можуть загальмувати, обмежити позитивний вплив на 
нього, призвести до втрати майбутніми логопедами 
працездатного стану. 

Нижче зупинимося за характеристиці таких зовнішніх 
чинників, як ставлення до проблеми формування у 
майбутніх логопедів означеної позиції викладачів базових 
освітніх закладів та змістове наповнення навчальних 
планів, за якими викладаються загальні та спеціальні 
дисципліни для даної категорії фахівців. 

Ставлення викладачів до досліджуваного явища та умов 
його формування досліджувалося шляхом проведення опиту-
вання спеціальної спрямованості. У таблиці 2 подано узагаль-
нені дані анкетування 30 викладачів спеціальних дисциплін.  

Таблиця 2 

Кількісний розподіл  варіантів відповідей викладачів на запитання анкети 

Запитання Варіанти відповідей Кількість 
досліджуваних (у %) 

1. Критерії визначення рівня 
сформованості гуманістичної 
педагогічної позиції студентів 

Гуманне, шанобливе ставлення до дітей з особливими потребами 

Активний характер життєдіяльності студента  
Рівень культури, вихованість майбутнього фахівця 

Збіг вчинків та висловлювань 

58,6 
25,6 
19,2 
6,6 

2. Чи у всіх студентів  сформована 
гуманістична педагогічна позиція? 

Сформована лише у певної частини 
У всіх, але проявляється ситуативно 

У всіх формується інтуїтивно 
У переважної більшості не сформована 

39,4 
28,6 
22,4 
  9,6 

3.Чи важлива для логопеда 
гуманістична педагогічна позиція? 

Так, безумовно важлива 100,0 

4. Найбільш вживані студентами 
навички гуманістичної педагогічної  
позиції 

Доброзичливість, толерантність 
Уміння вести діалог, спілкуватися 

Повага до інших 
Прагнення допомогти 
Терпимість, витримка 

Самопізнання 

36,2 
19,2 
16,0 
12,6 
9,6 
6,4 

5. У яких видах діяльності найчастіше 
проявляється гуманістична 
педагогічна позиція студентів? 

Педагогічна практика 
Волонтерська діяльність 

Добровільні акції, благодійні аукціони 
Лабораторні заняття 

Інтерактивне навчання 
Індивідуальні заняття з логопатами 

33,0 
22,4 
19,2 
16,0 
12,6 
6,8 

6. Частота використання  у 
спілкуванні поняття «гуманістична 
педагогічна позиція» 

Час-від-часу 
Рідко 
Часто 

52,2 
39,4 
 8,4 

7. Чи володієте сучасними методами 
формування гуманістичної 
педагогічної позиції? 

Не володію 
Володію частково  

 Володію 

49,0 
36,2 
14,8 

8. Чи достатньо необхідних 
методичних матеріалів? 

Матеріали фактично відсутні 
Недостатьо 
Достатньо 

55,4 
36,2 
  8,4 

9.Чи цікавляться проблемою 
формування гуманістичної 
педагогічної позиції колеги? 

Так 
Певною мірою цікавляться 

Відповідь відсутня 

52,2 
41,4 
6,4 

10.Чи використовуєте дані досліджень 
фахівців з означеної проблеми? 

Так 
Відповідь відсутня 

55,4 
44,6 
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Усі без винятку опитані викладачі були одностейними 
у визначенні важливості для професії логопеда 
гуманістичної педагогічної позиції. До найбільш 

уживаних студентами навичок, що засвідчують 
сформованість останньої, вони віднесли доброзичливість, 
людяність, толерантність (понад третини), комунікативні 

уміння, здатність спілкуватися, вести діалог (близько 
п‟ятої частини), повага до інших (16%), готовність прийти 
на допомогу (понад десятої частини), витримка, 
терпимість (близько десятої частини), здатність до 

самопізнання (понад 6%). Варто зауважити, що окремі 
викладачі до цього переліку додали такі прояви поведінки 
студентів, як культурне вітання, здатність поступитися 

місцем у транспорті, догляд за тваринами, що не мають 
безпосереднього відношення до поняття «педагогічна 
позиція». 

Цікавими та різноманітними виявилися відповіді 

викладачів з приводу видів діяльності, в яких студенти 
виявляють гуманістичну педагогічну позицію. На першому 

місці за кількістю прибічників виявилася педагогічна 
практика (третина опитаних), на другому – волонтерська 
діяльність (понад п‟ятої частини), на третьому – 
добровільні акції та благодійні аукціони (близько п‟ятої  

частини). Третина інших респондентів надала пріоритет 
лабораторним заняттям, інтерактивним формам навчання 
та індивідуальним заняттям з логопатами. 

Показовими виявилися оцінки викладачами частоти 
використання у спілкуванні з майбутніми логопедами 
поняття «гуманістична педагогічна позиція». З‟ясувалося, 

що  понад половини опитаних вживає його нечасто, час-
від-часу, під час викладання спеціальних дисциплін; 
майже 40% визнали, що вживає його вкрай рідко; лише 
близько десятої частини позитивно оцінили використання 

провідної категорії у своїй педагогічній діяльності. 
Оцінюючи володіння методикою формування у 

студентів гуманістичної педагогічної позиції, викладачі 

виявилися вельми самокритичними: майже половина з 
них схилилася до негативної оцінки; понад третини 
визнала його задовільною оцінкою («володію частково»); 

лише близько 15% виявилися оптимістами, позитивно 
оцінили свою методичну грамотність у даному напрямі. 

Викликає тривогу той факт, що вельми песимістич-
ними виявилися оцінки викладачами наявності методич-

них та дидактичних матеріалів з проблеми формування у 
майбутніх логопедів гуманістичної педагогічної позиції. 
Понад 55% вказали на їх відсутність, понад третини – на 

їх дефіцит, лише близько десятої частини висловили 
оптимістичне судження з цього питання. 

Висловлювання опитаних викладачів дає підстави 
робити висновок про те, що переважна більшість їхніх 

колег виявляють інтерес до проблеми формування у 
студентської молоді гуманістичної педагогічної позиції: 
понад половини дали позитивну відповідь, понад 40% – 

компромісну («до певної міри так»). Слід зазначити, що 
6% опитаних уникли відповіді на поставлене запитання. 
Це можна пояснити як недостатньою поінформованістю 

з цього питання, так і небажанням висловлювати 
негативні судження з приводу інших. 

Цікавими виявилися відповіді на останнє запитання 
анкети щодо того, доробок яких фахівців викладачі 

використовують у формуванні гуманістичної педагогічної 
позиції студентської молоді. Опитування засвідчило, що 

понад 55% викладачів підтвердили, що використовують 
наукові праці таких провідних фахівців, як Ш. Амонашвілі, 
І. Бех, Л. Врочинська, О. Косарєва, Н. Пахомова, 

Т. Поніманська,, В. Сластьонін, В. Сухомлинський та ін. 
Водночас близько 45% респондентів залишити запитання 
без відповіді. Це слід оцінити як тривожний факт, який 

потребує до себе серйозної уваги. 
Таким чином, анкетування допомогло визначити сильні 

і слабкі сторони організації освітнього процесу та 
освітнього середовища за традиційних умов навчання, які 

гальмують процес формування у майбутніх логопедів 
гуманістичної педагогічної позиції. До основних недоліків 
слід віднести: недостатньо системний, цілісний підхід 

викладачів  до означеної проблеми; домінування орієнтації 
на морально-етичну та поведінкову сторони позиції у 
порівняння з світоглядною; нечіткість критеріїв визначення 
змісту провідної категорії; недостатній рівень поінфор-

мованості щодо характеристики студентів, власної 
методичної та науковою оснащеності. Усі вказані аспекти 
проблеми будуть у полі уваги експериментатора  на етапі 

формування. 
Наступним чинником, що потребував нашої уваги, 

був аналіз впливу змісту навчальних програм дисциплін 

«Спеціальна освіта. Логопедія», які визначають стратегію 
і тактику її викладання. 

На підставі аналізу  робимо декілька висновків. 

До позитивних можна віднести: 

1. Належна увага до особливостей дітей дошкільного 
віку з особливими потребами, у першу чергу фізіологічних. 

2. Гармонійне поєднання у змісті освіти лекційних та 

практичних занять. 
3. Відведення значної кількості годин на самостійну 

роботу студентів. 

4. Орієнтація на моральне виховання майбутнього 
фахівця, розвиток його культури. 

До негативних можна віднести такі: 
1. Акцент традиційно зроблено на оволодінні дітьми 

з особливими потребами знань та унормуванні їхньої 
поведінки та діяльності. Поняття «особистість», 
«індивідуальність» вживаються рідко, радше у загальному 

контексті, що неправомірно з огляду на упровадження у 
педагогічну практику особистісно орієнтованої моделі 
освіти. 

2. У програмах бажано посилити  увагу до проблеми 
розвитку особистісної та професійної компетентності 
майбутніх логопедів, посиливши при цьому увагу до 
розвитку в них адекватної цілісної картини світу та 

життєдайної Я-концепції. 
3. Основою змісту навчальних програм має стати не 

лише педагогічні та медичні аспекти розвитку у студентів 

готовності до діяльності логопеда-дефектолога, але й 
психологічна та соціальна. 

4. Потребує поглибленої  уваги питання формування у 

студентської молоді світоглядної позиції, переконань, 
системи ціннісних ставлень до себе як особистості та 
професіонала, до діяльності логопеда, до дітей дошкільного 
віку з особливими потребами. 

5. Необхідне осучаснення технологій формування у 
майбутніх логопедів гуманістичної педагогічної позиції. 

6. Має набути особливої значущості упровадження у 

педагогічну практику індивідуального підходу, врахування 
здібностей студентів та майбутніх вихованців. 
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Висновки. Схарактеризовані у дослідженні внутрішні 

та зовнішні чинники формування у майбутніх логопедів 
гуманістичної педагогічної позиції окреслюють напрями та 
шляхи організації формувального експерименту, впли-
вають на  визначення принципів та педагогічних умов 

оптимізації освітнього процесу, що і складає подальшу 
перспективу нашого дослідження. 
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Постановка проблеми. Фізична культура в системі 

ВНЗ розвивається в її цілісній структурі і відбиває ті 

перетворення, якими нині живе суспільство. 

На сьогоднішній день відбувається пошук нових 

форм і методів організації фізичного виховання, які б 

стимулювали покращення якості підготовки фахівців у 

ВНЗ та збільшили рухову активність студентів. Науковці 

стверджують, (А.І. Драчук, 2001; О.В. Дрозд, 1999; 

Л.П. Сущенко, 2005 та ін.) що за останні десятиріччя 

методика проведення навчальних занять у вищих 

навчальних закладах та методи не змінилися, вони не 

відповідають сучасним вимогам і їх ефективність низька 

(С.М. Канішевський, 2002; Т.Ю. Круцевич, 2003; 

Р.Т. Раєвський, 2003) [3]. 

Рівень розвитку рухової активності здобувачів вищої 

освіти за останній час суттєво знижується, що є однією з 

причин різного роду відхилень у їхньому здоров‟ї. 

Кількість студентів, які віднесені до підготовчої і 

спеціальної медичних груп поступово зростає. 

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути можли-

вість підвищення рівня фізичної активності студентів 

шляхом заохочення до самостійної роботи з фізичного 

виховання. Проаналізувати виконання різних видів 

достатньо простих фізичних вправ, які можна робити 

самостійно із використанням різноманітного спортивного 

обладнання, з точки зору їх ефективності та очікуваного 

позитивного впливу на фізичний стан студентів.  

Виклад основного матеріалу. Повноцінна робота 

всіх органів і систем організму потребує певної «дози» 

рухової активності. Рухова активність людини залежить 

від таких факторів: фізіологічних, соціально-економічних, 

і таких як стать, вік, умови праці й побуту тощо [2]. 

Для покращення здоров'я й підвищення рівня фізичної 

підготовленості студентської молоді найбільш сприятливі 

є триразові заняття з фізичного виховання на тиждень. 

Сьогодні практичні заняття з фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах проводяться раз на тиждень. 

За такої організації фізичного виховання марно 

сподіватися на розвиток фізичного стану студентів. Така 

ситуація спонукає до пошуку альтернативних шляхів 

заохочування студентів до самостійних занять. 

Самостійна робота студентів доповнює обсяг одержаних 

навантажень різної спрямованості й дає змогу набути 

навичок самостійної роботи над власним здоров'ям [1]. 

Органічним продовженням навчальної роботи є участь 

студентів у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-

масовій діяльності: секційні заняття з різних видів 

спорту, спортивні змагання, спортивні свята. Окремим 

напрямом самостійної роботи розглядаються заняття 

студентів фізичними вправами за місцем проживання. 

Самостійна робота студентів – це форма виконання 

студентами певного завдання. Заняття фізичними 

вправами самостійно підвищує рівень рухової активності 

студентів, сприяє відновленню організму, а також 

підвищує розумову й фізичну працездатність, поліпшує 

здоров'я людини. Здорова людина – це життєрадісна, 

оптимістично настроєна, яка легше обходить життєві 

перешкоди й труднощі на шляху до мети. Займаючись 

регулярно самостійно необхідно навчитись оцінювати 

рівень рухової підготовленості й особисті досягнення. 

Для організації самостійних занять студентам 

запропоновано наступні види фізичної активності: 

вправи з масажним м‟ячем, стрибки зі скакалкою, 

вправи з амортизатором, вправи з обручем та футбол. 

Вправи з масажним м’ячем. Масажний м‟яч – це 

гумовий голчастий (з шипами) м‟яч, призначений для 

масажу, рефлексотерапії та релаксації всіх частин тіла. 

При перекочуванні м‟яча наявні на його поверхні шипи 

впливають на нервові закінчення, покращують приплив 

крові і стимулюють кровообіг. Великий гімнастичний 

масажний м‟яч використовується для гімнастики, ЛФК, 

розвитку гнучкості, зміцнення хребта, формування 

постави, посттравматичної або післяопераційної 

реабілітації. Маленькі м‟ячі розвивають дрібну моторику 

рук, тому рекомендовані для профілактики хвороб 

суглобів; вони дозволяють добре опрацювати будь-яку 

проблемну зону на тілі. М‟ячики маленького діаметру 

добре зарекомендували себе в боротьбі з целюлітом і 

зайвою вагою Вправи з ними прості та ефективні. 

Регулярні заняття з масажними м‟ячами благотворно 

впливають на організм в цілому, покращують живлення 

тканин, сприяють відновленню м‟язових функцій, 

зменшують болісні відчуття, підвищують пружність шкіри. 

Стрибки зі скакалкою. Скіпінг – напрям у фітнесі 

пов‟язаний зі стрибками через скакалку. В усьому світі 

скіпінг вважається окремим видом спорту. Скіпінг 

дозволяє спалювати до 1000 ккал в годину. За такого 

тренування підвищується частота серцевих скорочень, а 

при дотриманні техніки безпеки навантаження на 

суглоби зовсім незначне. Стрибки розвивають гнучкість, 

поставу, почуття рівноваги та координацію рухів. До 

роботи залучаються не тільки м‟язи сідниць та ніг, а й 

м‟язи рук, плечей та преса. Протипоказання: краще 

відмовитися від скіпінга, якщо ви страждаєте гіпертонією 

або є проблеми з серцево-судинною системою. Починати 

стрибки необхідно з невеликою частотою, поступово 

У статті проаналізовано сучасний стан організації навчального процесу фізичного виховання у ВНЗ. 

Розглянуто сучасні напрями організації самостійних занять студентів фізичними вправами. 

Ключові слова: студент, самостійна робота, м’яч, футбол. 
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збільшуючи темп. Приземляйтеся не на повну стопу, а на 

подушечки пальців. Під час руху лікті притиснуті до боків, 

працюють передпліччя та кисті. 

Вправи з ексертьюбом. Ексертьюб – один з самих 

доступних спортивних снарядів. Використання 

ексертьюбу дозволяє опрацювати всі групи м‟язів не 

гірше, ніж у тренажерному залі. Іноді навіть краще, ніж з 

гантелями, оскільки, тренуючись з ексертьюбом 

необхідно прикладати зусиль навіть у вихідному 

положенні, натягуючи снаряд. Вправи з амортизатором 

залучають до роботи м‟язи-стабілізатори, особливо вони 

підходять для м‟язів плечового поясу. Він підходить 

навіть для тренування спортсменів. Застосування 

ексертьюбу дозволяє виконувати велику кількість 

різноманітних вправ, стоячи або сидячи на ньому, 

перекинувши його через нерухому опору, тренуючись у 

парі. 

Вправи з хулахупом. Обертаючи хулахуп, доводиться 

прикладати певні зусилля, що сприяє підвищенню пульсу і 

збільшенню споживання кисню. Це означає, що тренується 

серце, а клітини активно насичуються киснем. Рухи 

стегнами по спіралі підсилюють роботу всього корпусу і 

змушують тіло спалювати близько 4 кілокалорій у 

хвилину. Це спортивне знаряддя можна використовувати 

для опрацювання м‟язів ніг, корпусу, рук. Обертати 

хулахуп рекомендовано до 10 хвилин в одному темпі. 

Обертання треба чергувати з паузами для відновлення 

дихання і виконання вправ на гнучкість. Для кращого 

опрацювання м‟язів можна викорис-товувати більш 

важкий обруч. Так, 30 хвилин простих обертань обруча 

дозволяють спалити 150-200 калорій, а ускладнене заняття 

з обручем допоможе втратити 250-300 калорій. 

Висновки. Підсумовуючи все вище зазначене, 

необхідно відзначити, що сучасні можливості для 

організації самостійної роботи студентів дуже різнобічні. 

Постійне поновлення оздоровчих технологій, якість 

спортивного інвентарю й обладнання, особистість 

фахівців-професіоналів позитивно впливають на залучення 

студентів до рухової активності. Саме викладачу фізичного 

виховання належить провідна роль у формуванні потреби 

студентів в систематичних самостійних заняттях. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS PHYSICAL EDUCATION 
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Постановка проблеми. Важливим методом наукового 
пізнання є моделювання. Воно використовується у вивченні 

різних особливостей обʼєкта, відображаючи ознаки, факти, 

звʼязки, відносини у певній галузі у простій і наочній 

формі, зручній і доступній для аналізу та висновків. 

Вчені вважають, що процес моделювання передбачає 

створення предметної (макет) або ідеальної (схема) 

моделі, яка відтворює суттєві статичні та динамічні 

характеристики певного предмета, процесу, явища, що є 

обʼєктом моделювання. 

В нашому дослідженні інтерес викликає педагогічне 

моделювання. 

Аналіз наукових досліджень. Процес моделювання 
розглядають у своїх працях С.Архангельський, В.Афанасьєв, 

А. Гонєєв, Я. Неуймін, Л. Фрідман, В. Штофф та ін.  

Ю. Сухарніков розглядає процес моделювання на 

основі діяльнісного і компетентнісного підходів. Вчений 

вважає, що дані підходи забезпечують розробку теоретико-

експериментального методу моделювання, на основі чого 

будується модель діяльності, підкреслює, що на сучасному 

етапі науково-теоретичного пізнання сутності і структури 

людської діяльності глибоким є усвідомлення полі-

структурного характеру останньої [13, с.35]. 

На думку Т. Каткової, в основі моделі компетентного 

випускника мають бути представлені як мінімум три сфери 

особистості: потрібнісно-мотиваційна, операційно-технічна 

і сфера самосвідомості [6, с.81]. 

І. Богданова розглядає модель як концептуальний 

інструмент, аналог певного фрагмента соціальної дійсності, 

що служить для зберігання та розширення знання про 

властивості й структуру процесів, які моделюються, і 

орієнтований на керування ними [3, с.143]. 

І. Соколова обгрунтувала компетентнісну модель 

вчителя-філолога, визначила його кваліфікаційний та 

особистісний профілі [12, с.192-203]. 

Т. Симоненко розроблено модель готовності вчителя 

до мовнокомунікативної діяльності. 

В. Сидоренко характеризує модель професійної 

компетентності як уявний зразок складових компонентів, 

що формують ідеального професіонала; еталон, який 

відзеркалює суспільні запити й потреби [10, с.73]. 

Модель А. Хуторським зорієнтована на забезпечення 

якісної освіти особистості через ключові види її 

освітньої діяльності [15, с.45]. 

Коваль В. розробила модель підготовки вчителя-

філолога. Елементи запропонованої моделі вона обʼєднує  

у такі блоки: методологічно-цільовий, особистісний, 

організаційно-змістовий, технологічно-процесуальний і 

результативний [7, с.119]. 

Провідна ідея моделі Є. Павлютенкова – ідея самоцін-

ностей та унікальності людини, за умови її реалізації в 

системі гуманістичних відносин у співвідношенні з 

інтересами та потребами інших людей [9, с.104-115]. 

І. Єрмаков і Д. Пузіков сформулювали основні функції 

моделі компетентного випускника [5, с.20-24]. 
Окреслену проблему розглядають дослідники В.Зінченко, 

Є. Атлянгузова, В. Черняєва, А. Ягупова та інші. 

Огляд літературих джерел спонукає до розробки 

моделі процесу підготовки вчителя іноземної мови. 

Мета статті полягає в обгрунтуванні понять 

«моделювання», «модель» та розробці моделі процесу 

підготовки вчителя іноземної мови в контексті 

діяльнісно-компетентнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Характерними законо-

мірностями педагогічного моделювання є: 

– модельований педагогічний об‟єкт розглядається як 

певна складна система, що не охоплюється безпосеред-

нім дослідженням, тому необхідно вивчати її через 

педагогічну модель; а для того, щоб модель відображала 

істотні риси об‟єкта, вона теж повинна бути педагогіч-

ною системою; 

– педагогічна модель призначена для заміщення 

об‟єкта в процесі здійснення дослідження, тому необхідна 

певна схожість моделі й оригіналу в характеристиках 

компонентного складу, послідовності етапів, ознак, що 

залежить від галузі використання моделювання та 

конкретних педагогічних завдань; 

– для педагогічних систем допустимою є відмінність 

у застосуванні об‟єктів, цільових орієнтацій, педагогічних 

умов реалізації, оскільки суть моделювання полягає у 

розгляді об‟єкта, що відрізняється від оригіналу в тих 

зв‟язках, які перешкоджають його безпосередньому 

пізнанню; 

– моделювання має бути адекватним (достовірно 

відображати умови) та динамічним (модель повинна 

періодично відтворюватися з метою коригування). 

Вчені визначають модель як систему характеристик 
певного предмета, процесу, явища, що є обʼєктом моде-

У статті дається обгрунтування понять «моделювання», «модель», окреслюються характерні 

закономірності педагогічного моделювання. Модель підготовки розглядається як система всіх засобів 

(методів, засобів, форм, принципів тощо), що сприяють підготовці майбутнього фахівця. Під обʼєктом 

вказаної моделі розуміється процес підготовки, а зміст матеріалу фахових дисциплін, принципи, методи, 

засоби, форми і підходи у навчанні розглядаються як грані даного обʼєкта. 

В дослідженні акцентується увага на особливостях формування пізнавальної діяльності вчителя на 

основі впровадження у навчальний процес діяльнісного-компетентнічного підходу. 

Ключові слова: педагогічне моделювання, пізнавальна діяльність, діяльнісний, компетентнісний підходи. 
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лювання. У процесі моделювання виділяють такі етапи: 

1) постановка завдання вивчення параметрів реальної 
системи і побудова на цій основі її моделі; 

2) дослідження обʼєктів моделі; відтворення власти-
востей обʼєкта, який досліджується, на спеціально побудо-
ваному аналогу (моделі) за відповідними його алгоритмами; 

3) перенесення вивчених властивостей моделі на її 
оригінал, оскільки будь-яка модель є певною мірою 

специфічною формою відображення дійсності. 
Метою педагогічного моделювання є отримання 

нового педагогічного знання про об‟єкт, визначення 

можливостей вдосконалення педагогічного процесу, 
пошук ефективних шляхів підвищення його якості на 
основі запропонованої моделі. 

Метод педагогічного моделювання використовується 
у тому випадку, коли виникають об‟єктивні труднощі у 
роботі з оригіналом, а характерною особливістю моделі 
є її здатність заміщати оригінал у певних ситуаціях, що 

визначається цілями педагогічного дослідження. 
Ми вважаємо, що модель професійної підготовки 

вчителя іноземної мови на основі реалізації діяльнісного 

підходу в навчанні повинна відповідати певним 
вимогам, а саме: 

– адекватність сутнісній природі людини, істотним 

характеристикам навчально-виховного процесу вищої 
школи, які можуть бути досягнуті на сучасному етапі його 
розвитку, суспільному замовленню – нормам ХХІ століття; 

– простота, зручність, зрозумілість процесу реалізації 

моделі, контроль за її дотриманням; 
– абстрактність (мати високий рівень узагальнення); 
– можливість перевірки її істинності в педагогічному 

експерименті. 
У процесі підготовки вчителя іноземної мови 

педагогічне моделювання базується на таких положеннях: 

– процес реалізації діяльнісного підходу у підготовці 
вчителя іноземної мови повинен бути безперервним 
упродовж експериментального дослідження; 

– експериментальна методика включає елементи, які 

сприяють ефективному впровадженню нововведень у 
теоретичну та практичну підготовку студентів; 

– навчальні дисципліни та педагогічні практики 

(навчальні та виробничі), на основі яких вирішується 
поставлене педагогічне завдання, можуть розглядатися 
як складові моделі підготовки вчителя іноземної мови. 

Теоретичні засади педагогічного моделювання дають 
можливість створити означену вище модель. 

Модель підготовки вчителя іноземної мови ми 
розглядаємо як систему всіх засобів, методів, форм, 

принципів організації навчального процесу, що сприяють 
формуванню майбутнього фахівця. Під обʼєктом вказаної 
моделі ми розуміємо процес підготовки, а зміст матеріалу, 

фахових дисциплін, принципи, методи, засоби, форми і 
підходи у навчанні розглядаємо як грані даного обʼєкта. 

Мета моделі підготовки вчителя іноземної мови на 
основі реалізації діяльнісно-компетентнісного підходу 

полягає в обгрунтуванні шляхів забезпечення формування 
конкурентоздатної, творчомислячої особистості, здатної 
продемонструвати високий рівень професійної компетент-

ності через міцні фахові знання та сформовані компетен-
ції, зорієнтовані на високі моральні цінності, інтегрованої в 
систему національної і світової культур, здатної в май-

бутньому брати участь в духовному розвитку суспільства. 

Для здійснення моделювання процесу підготовки 

вчителя іноземної мови необхідно: 
1) проаналізувати рівень підготовки майбутніх 

вчителів іноземної мови на основі вивчення стану 
досліджуваного об‟єкта; 

2) сформувати структуру проектованої моделі; 
3) реалізувати модель чи окремі її елементи, 

застосувавши технологічні чи методичні аспекти. 

Під моделлю професійної підготовки вчителя інозем-
ної мови на основі реалізації діяльнісно-компетентнісного 
підходу розуміємо описову характеристику, яка склада-

ється з вимог до компетенцій, структури і результатів 
діяльності, особистісних якостей майбутнього вчителя, а 
також умов, методів і технології процесу підготовки. 

На основі опису означених структур розробляється 

названа вище модель. При цьому акцентувалася увага на 
значенні впровадження діяльнісного підходу у форму-
ванні і розвитку пізнавальної діяльності студентів. 

З цією метою було обгрунтовано дидактичні умови, 
серед яких визначаємо: формування пізнавального 
інтересу до вивчення іноземної мови, професійну 
орієнтацію в організації навчальної діяльності та 

взаємовідносини між учасниками навчального процесу. 
Формування пізнавального інтересу ми вбачаємо у 
ставленні студента до навчальної діяльності; оцінювання 

ним значення вивчення іноземної мови; застосування 
особистісних підходів у навчанні тощо. 

Професійну орієнтацію в організації навчальної 

діяльності ми розглядаємо як професійну спрямованість 
навчання, його проблемно-ситуаційну спрямованість, 
оволодіння новими засобами діяльності, самостійну, 
творчу, дослідницьку роботу. 

Важливого значення надаємо демократичності 
взаємовідносин між учасниками навчального процесу, 
що проявляється у співпраці викладача і студентів, 

спільній продуктивній діяльності, самоконтролю, педа-
гогічному оптимізму тощо. 

Названі дидактичні умови конкретизуються в основних 

компонентах діяльності: цілеспрямованість, свідомість і 
міцність засвоєння знань, організованість у пізнавальній 
діяльності. Цілеспрямованість у пізнавальній діяльності 
обумовлюється мотивацією, очікуванням від навчання. 

Свідомість і міцність знань проявляється в рівні 
інтелекту, оригінальності, унікальності та творчому 
потенціалу. Організованість у пізнавальній діяльності це –

 сила волі, рівень самооцінки студента. 
Конвергентна здатність, креативність, пізнавальні стилі, 

здатність навчатися, самооцінка – є складовими елемен-

тами означених вище компонентів пізнавальної діяльності. 
Це все здійснюється шляхои упровадження діяль-

нісного, компетентнісного, комунікативного та інших 
підходів, активних засобів, інтерактивних методів, 

прийомів, форм та провідних принципів навчання. 
Ефективність даної системи процесу підготовки 
визначається рівнями: високий (креативний), середній 

(евристичний), низький (репродуктивний). 
Модель процесу підготовки вчителя іноземної мови в 

аспекті діяльнісного підходу представлено у вигляді 
схеми (1), в якій зображено взаємозвʼязок компонентів 

пізнавальної діяльності і компетентностей, що є 
складовими професійної компетентності. 



   
144 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

 

Схема 1. Взаємозвʼязок діяльнісного і компетент-нісного підходів і формування пізнавальної діяльності студентів  

Висновки. В результаті дослідження спостерігалося, що 
кількість студентів експериментальних груп із репродуктив-
ною пізнавальною діяльністю помітно зменшилась на 17,8%, в 
той час як перехід на креативний рівень близько 20% зростає. 

Це є свідченням того, що реалізовані напрями роботи 
забезпечують підвищення рівня пізнавальної діяльності, 
сприяють успішній підготовці майбутніх фахівців. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 
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окресленої теми. Перспективу подальших наукових пошуків 
вбачаємо у розгляді інших граней даного обʼєкта – процесу 
підготовки вчителя іноземної мови. 
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          Постановка проблеми. Професійна культура 

виявляється у ступені освоєння необхідних професійних 

знань, навичок, умінь, набутті професійного досвіду, 

дотриманні вимог професійної етики під час 

міжособистісної професійної взаємодії, у ставленні до 

колег та роботи, у використанні найбільш раціональних 

способів, прийомів роботи та результативності праці. 

Володіння високим рівнем професійної культури 

допоможе офіцеру-прикордоннику ефективно вирішувати 

завдання з охорони та захисту державного кордону. З 

огляду на це дослідження педагогічних умов формування 

професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників 

є важливими завдання військової педагогіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

досліджень, що безпосередньо порушують проблематику 

професійної культури прикордонників, можна виокремити 

декілька груп. Насамперед йдеться про наукові праці, що 

стосуються історичних аспектів становлення та розвитку 

професійної культури представників прикордонної варти. 

У цьому зв‟язку особливий інтерес становлять дослідження 

О. Апанович [1], Д. Яворницького [18], П. Кононенка [9]. У 

працях В. Горобця [3], І. Каляндрука [7], Ю. Мицика і 

С. Плохія [11], О. Однороженка [13] та ін. розкрито 

особливості козацької традиційної культури та 

національного військового мистецтва в українознавчому 

вимірі. Історію становлення прикордонної служби України 

та професійної культури прикордонників ґрунтовно 

дослідив М. Кабачинський. У працях «Історія кордонів і 

прикордонних військ України» [6], розкривши історичні 

зміни змістовної сторони професійних обов‟язків у 

контексті професійної культури прикордонників.  

На сьогодні різні складові професійної культури 

майбутніх офіцерів-прикордонників вивчало багато 

дослідників. Зокрема О. Діденко вивчає особливості 

формування моральної культури майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін [4], В. Мірошніченко – використання засобів 

масової інформації як засобу формування політичної 

культури майбутніх офіцерів-прикордонників [12], 

О. Торічний – теорію і практику формування військово-

спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі навчання [17] та ін. Проте 

невирішеними на сьогодні залишаються підходи до 

формування професійної культури майбутніх офіцерів-

прикордонників з урахуванням нових викликів 

прикордонній безпеці, визначення педагогічних умов 

формування цієї професійно важливої особистісної 

характеристики. 

Метою статті є висвітлення особливостей формування 

професійної культури офіцера-прикордонника засобами 

спецкурсу «Історія професійної культури офіцера-

прикордонника». 

Виклад основного матеріалу. Необхідність введення 

спецкурсу «Професійна культура офіцера-прикордонника: 

історія і сучасність», зокрема його першого модуля 

«Професійна культура офіцера-прикордонника: історія, 

традиції, цінності», обумовлена тим, що найбільш 

значущими для формування професійної культури 

майбутнього офіцера-прикордонника в період його 

особистісного світоглядного становлення – навчання у 

навчальному закладі – є ціннісні орієнтації, професійно-

етичні норми, професійні моделі взаємодії і спілкування. У 

цьому контексті одним з важливих шляхів формування 

професійної культури дослідники називають ознайомлення 

майбутнього фахівця з особливостями його професії, його 

місією як представника своєї професії. Щодо цього 

У статті розкрито важливість ознайомлення майбутніх фахівців з особливостями професії, місією 

офіцера-прикордонника у контексті формування їх професійної культури. Метою статті є 

висвітлення особливостей формування професійної культури офіцера-прикордонника засобами 

спецкурсу «Історія професійної культури офіцера-прикордонника». За допомогою загальнонаукових та 

спеціальних методів теоретико-емпіричного дослідження, таких як аналіз наукової літератури з 

проблеми, систематизація та узагальнення матеріалів, логічний та системний підхід, доведено 

необхідність введення спецкурсу, зокрема його першого модуля «Професійна культура офіцера-

прикордонника: історія, традиції, цінності». З’ясовано, що матеріал спецкурсу допомагає майбутнім 

офіцерам усвідомити зміст обраної професії, освоїти професійно-етичні норми, професійні моделі 

взаємодії і спілкування, здобути знання як основу світоглядних установок та ідейних переконань, 

необхідних для орієнтування у життєвих та професійних ситуаціях. 

Ключові слова: професійна культура, офіцер-прикордонник, спецкурс, професійна діяльність, 

педагогічні умови. 
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О. Веремчук зазначає, що змістовий аспект рівень 

сформованості професійної культури особистості залежить 

передусім від того, що вона знає про свою професію, на які 

цінності орієнтується, якими знаннями й уміннями володіє 

для виконання професійної діяльності [2, с.146].  

Окремо слід вказати на значення спецкурсу щодо 

пізнання курсантами цінностей і традицій прикордонної 

служби. В цьому зв‟язку С. Кримський звертає увагу на 

те, що «певний феномен діяльності (якою б сміливою та 

новаторською вона не була) можна кваліфікувати як 

явище культури, якщо він вписується в певний 

історичний ряд попереднього досвіду… Обов‟язково 

повинна зберігатися можливість фіксувати певні цінності 

традиції. У такому сенсі дух та цінність культури 

конституюються у феномен національної культури як 

вираження історичного досвіду в його індивідуально-

неповторному, етнічно своєрідному відображенні» [10, 

с.15]. Йдеться про те, що саме традиція є головним 

інформаційним елементом культури як організованого 

способу життя, що впливає на моделі поведінки 

професійних колективів. 

На важливість ознайомлення молодого покоління з 

традиціями і цінностями минулого вказує і 

В. Сухомлинський, звертаючи увагу на знання як 

основу світоглядних установок та ідейних переконань. 

Визначний педагог стверджував, що багаторічний досвід 

переконує, що, коли послідовно розкривати перед 

вихованцями зміст моральних цінностей…, у них 

формуються правильні позиції, погляди, зокрема щодо 

мети і сенсу життя, суті соціального й морального 

прогресу, суспільства й особистості, обов‟язку і 

повинності, щастя, скороминучих й немеркнучих 

цінностей [16, с.127]. Зміст навчального матеріалу 

факультативу є важливим засобом ознайомлення 

майбутніх офіцерів-прикордонників з вимогами, що їх 

висуває суспільство до захисника кордону, з найважли-

вішими цінностями прикордонної служба, нормами 

професійної культури. В. Сухомлинський звертає увагу на 

важливість певного освітнього рівня і для виховання 

патріотизму: «Патріотизм як діяльна спрямованість 

свідомості, волі, почуттів, як єдність думки і діла дуже 

тісно пов‟язаний з освіченістю, етичною, естетичною, 

емоційною культурою, світоглядною стійкістю» [16, 

с.131-132]. Думку про важливість змісту навчального 

матеріалу для формування світоглядних установок, 

переконань, ціннісних орієнтацій людини відстоює і 

О. Рудницька. Вона підкреслює: «Те, що пізнається, має 

стати засобом орієнтування людини у життєвих 

ситуаціях, соціально-психологічною призмою її світоба-

чення, розширення духовно-культурної сфери» [15, с.75].  

З огляду на це можна стверджувати, що необхідність 

уведення спеціального курсу обумовлена важливістю 

ознайомлення майбутніх офіцерів-прикордонників з 

історію і традиціями прикордонної охорони. Вивчення 

спеціального курсу дозволить курсантам глибше 

дізнатись про історію охорони кордонів, місію 

прикордонників, традиції прикордонної охорони, засвоїти 

норми та цінності професійної діяльності. Це допоможе 

формувати молоде покоління прикордонників, які 

усвідомлюватимуть свою приналежність до українського 

народу, сучасної європейської цивілізації, виховувати 

шанобливе у них ставлення до історичних набутків 

захисників кордону.  

У Національній академії Державної прикордонної 

служби спеціальний факультатив «Професійна культура 

прикордонника: історія і сучасність» було проведено у 

2015–2016 роках. Серед завдань семінару слід вказати на 

формування у курсантів вірності Військовій присязі, 

Бойовому Прапорові, традиціям військового товариства, 

гордості за приналежність до Державної прикордонної 

служби України; виховання і розвиток в курсантів 

професійно значущих якостей, необхідних для управління 

прикордонними підрозділами; формування історичного 

мислення, навичок науково-історичного аналізу військово-

історичних подій; розширення військово-теоретичного 

кругозору; формування патріотизму, національної 

гідності, гордості за українську історію. 

Курсанти вивчали основні події історії прикордонної 

служби, історію створення прикордонної служби України, 

визначні історичні події, пов‟язані з прикордонною 

службою, діяльність визначних полководців і воєначаль-

ників, традиції і цінності прикордонної служби України. 

Майбутні офіцери-прикордонники вчились аналізувати, 

узагальнювати і критично оцінювати події воєнної історії 

та діяльність полководців; орієнтуватись у науковій 

періодизації історії прикордонної служби України; 

самостійно знаходити історичну інформацію за темою, 

працювати з першоджерелами; аргументовано на основі 

історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи 

іншу проблему історії прикордонної служби України. 

До прикладу, курсанти вивчали значення професійної 

культури у прикордонній службі: загальнотеоретичний 

аспект (тема № 1), становлення прикордонної служби в 

Україні (тема № 2), специфіку організації прикордонної 

служби Польсько-Литовської доби (тема № 3), охорону 

прикордоння лицарством Запорозьким та його етос (тема 

№ 4), професійну культуру захисників кордону доби 

Визвольних змагань 1917–1920 рр. (тема № 5) та вояків 

УПА (тема № 6). Зокрема, щодо лицарства Запорозького 

курсанти вивчали такі складові його культури, як цінності 

«золотої вольності», ідеологію козацтва (оборона христи-

янської віри), військові чесноти, лицарський етос, кодекс 

честі козацтва, цінності бойового побратимства та ін. 

Зважаючи на те, що найбільш значущими для форму-

вання професійної культури офіцера-прикордонника в 

період його особистісного світоглядного становлення – 

навчання у навчальному закладі – є ціннісні орієнтації, 

професійно-етичні норми, професійні моделі взаємодії і 

спілкування, викладачі, наприклад, під час вивчення теми 

№ 6 звертали увагу на такі особливості професійної 

культури вояків УПА, як відданість свободі, патріотизм, 

самопожертва заради України, мислення категоріями 

безнастанного пориву, суворої дисципліни, потреби 

подвигу, жертовність і доведений до фанатизму героїзм.  

Викладачі звертали увагу на слова М. Колодзінського 

про героїчний чин українського народу: «Відколи 

зустрінулась Історія з нашими предками, то застала їх при 

зброї і при плузі» [8, с.7]. Важливими були також слова 

О. Ольжича про те, що «провідною ідеєю українського 

народу від світанку віків є Ідея Слави – тобто беззглядна 

цінність героїчного повнення призначення людини…». 

Мілітаризм О. Ольжич розглядав як «універсальний 
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світогляд і мораль, що формує людину і народи... 

Мілітаристичний світогляд ушляхетнює життя, 

покликаючи в ньому відвагу, мужність, вояцьку това-

риськість, почуття вищого обов‟язку і честі» [14, с.250]. 

Курсанти на основі дослідження О. Однороженка 

робили висновок, що «в основі всіх руських державних 
утворень VІ–ХVІІІ ст. було мілітарне начало: наше минуле – 

це перманентне військове змагання... Кожна сторінка 

української історії, як і кожен сантиметр української 

землі, политі кров‟ю українських воїнів, а ще більше 

кров‟ю наших ворогів. Історія України – це насамперед 

історія українських військових еліт – княжих дружин, 

руської шляхти, козацької старшини тощо [13, с.52]. 

Сьогодні ці традиції продовжують українські воїни 

на сході України. Курсанти звертали увагу на слова 

А. Зелінського про те, що «бути воїном – це щось інше, 

ніж бути військовослужбовцем». А. Зелінський підкрес-

лює, що «військовослужбовець – це юридичний статус, 

це обов‟язок громадянина перед державою, а воїн – це 

тип характеру, те, як людина дивиться на світ і як вона 

відповідає на виклики, на які їй доводиться 

відповідати…». Курсанти розмірковували над тим, що 

воїн, на думку А. Зелінського, – це людина, віддана 

перемозі над собою, над життєвими обставинами, над 

ворогом, основою його культури є цінності, тому що без 

цінностей Збройні сили стають загрозою для людини, 

держави, зрештою для українського суспільства [5].  

Під час вивчення першого модуля факультативу 

курсанти розмірковували про важливі, за словами 

А. Зелінського, виміри ідентичності захисника України: 

воїн, захисник, побратим. Важливість цих вимірів 

ідентичності обумовлена тим, що вони допомагають 

воїну бути справді воїном, людиною, яка живе заради 

перемоги у будь-яких обставинах, захисником свого 

народу, своєї країни, справжнім побратимом, який уміє 

брати відповідальність за того, хто поряд [5]. Загалом 

курсанти робили висновок, що сенс того, що 

відбувається в житті будь-якого воїна в зоні бойових дій, 

дає сили. Цей сенс вибудовується на основі цінностей, 

які творять воїна, захисника і побратима [5]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Викладання спеціального 

факультативу «Професійна культура офіцера-

прикордонника: історія і сучасність», зокрема його 

першого модуля «Професійна культура офіцера-

прикордонника: історія, традиції, цінності», дозволило 

ознайомити майбутніх офіцерів-прикордонників з 

історією і традиціями прикордонної охорони, місією 

прикордонників, традиціями прикордонної охорони, 

нормами та цінностями професійної діяльності, 

допомогти їм усвідомити свою приналежність до 

українського народу, до сучасної європейської 

цивілізації, шанобливо ставитись до історичних набутків 

українських захисників кордону. Матеріал спецкурсу 

допоміг майбутнім офіцерам усвідомити зміст обраної 

професії, здобути знання як основу світоглядних 

установок та ідейних переконань, необхідних для 

орієнтування у життєвих та професійних ситуаціях. 

Напрями подальших досліджень є визначення значення 

гуманітарних наук у системі формування професійної 

культури майбутніх офіцерів-прикордонників.  
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION THE PROFESSIONAL CULTURE  

OF FUTURE FRONTIER OFFICERS: USE OF THE POTENTIAL OF PROBLEM METHODS 

The advantages and importance of problematic methods for formation the professional culture of future frontier officers 

have been revealed in the article. Problematic methods are evidence of non-directive pedagogy, that is, one that prioritizes the 

active role of the individual in the acquisition of knowledge and the acquisition of professional skills. It has been suggested to 

present problem situations in the form of various professional tasks, consecutive problem situations, which must necessarily 

contain some contradiction, which requires their analysis, formulation of problems and their solving. The methodological 

value of the problematic method is that the cadets master their professional knowledge more intensively, solve problems, 

rather than listen to the teacher passively. Through problem-based training, teachers can create the necessary conditions for 

independent decision-making, comparison of different behavioral options, change of orientation in training from gaining to 

acquisition of knowledge, from passive consumption to active analysis. Advantages of problem-based methods of training are 

high level of independence of cadets, intensification of their mental activity.  

Examples of the use of problematic methods in teaching the subject of History of Wars, Conflicts and State Border 

Protection have been given, first of all conflict situations and problematic tasks, which need to clarify the causes and 

consequences of events occurring in the Ukrainian military, as well as generalization, systematization or refutation of certain 

historical myths related to the colonial history of Ukraine. It has been proved that the use of problem-based methods of 

education allows to form personal qualities of future defenders of the border, such as independence, perseverance, 

purposefulness, etc., which is necessary for shaping their ability to make independent decisions, ability to apply theoretical 

provisions for successful overcoming problems and difficulties of daily life. 

Key words: professional culture; frontier officer; pedagogical conditions, cadets, problem-based methods; problem-based 

situations. 
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Постановка проблеми. В умовах суперечливих 

тенденцій розвитку соціуму проблема підготовки 

педагогічних кадрів належить до найскладніших 

теоретичних та практичних питань педагогіки. Стрімкі 

зміни щодо моральних, естетичних, духовних, культурних 

та загалом світоглядних пріоритетів молоді вимагають 

максимальної освіченості, креативності та комуніка-

бельності від сучасного вчителя. Пріоритетним завданням 

вчителя музичного мистецтва є забезпечення продук-

тивного функціонування художньо-педагогічного 

простору, заснованого на діалогічних засадах. Створюючи 

взаємозв‟язок між суспільними та особистісними 

цінностями, педагог у процесі професійної діяльності має 

можливість цілеспрямовано впливати на формування 

життєвих установок особистості, розвивати в учнів 

здатність до художнього осягнення явищ, досвіду 

спілкування з мистецтвом, естетичного сприйняття навко-

лишнього світу.  

Впродовж тривалого часу проблема художнього 

осягнення світу ґрунтовно вивчається різними гуманітар-

ними науками – філософією, культурологією, естетикою, 

герменевтикою, мистецтвознавством, педагогікою. Під-

твердженням цього стали праці видатних вчених 

(Аристотель, М. Бахтін, Ю. Борєв, Й. Вінкельман, 

Х.Г. Гадамер, М. Каган, Ж.Ж. Руссо, Ю. Лотман). 

Унікальними властивостями для художнього осягнення 

дійсності володіє музичне мистецтво. Відкриваючи 

можливості більш глибинного пізнання навколишніх 

явищ, транслюючи недоступні для вербальних засобів 

почуття та враження, музика, будучи  невичерпним 

джерелом радості та печалі, охоплює неосяжний світ 

фантазій та мрій, втілює найсокровенніші людські 

почуття. Розуміючи музику як універсальну мову, «яку не 

треба перекладати» (А. Бертольд), музиканти, педагоги та 

вчені водночас вказують на складність набуття досвіду 

пізнання та відтворення музичних явищ. Різноманітні 

грані означеної проблеми, пов‟язані з вивченням 

інтонаційної природи музичного мистецтва, стали 

предметом дослідження фундаторів музичної науки 

(Б. Асафьєв, Г. Коган, Є. Назайкінський, Є. Ліберман, 

Г. Нейгауз, Б. Яворський). Праці сучасних вчених 

(О. Жайворонок, О. Катрич, В. Медушевський, 

В. Москаленко, С. Шип) значною мірою зосереджено на 

дослідженні різних аспектів інтерпретаційних процесів.  

Для сучасної музичної освіти особливої ваги набуває 

становлення творчої особистості з високим рівнем 

освіченості та комунікативної активності (А. Зайцева, 

В. Орлов, О. Рєброва, С. Фан). 

Незважаючи на різновекторне висвітлення процесу 

осягнення феноменів музичного мистецтва в науковій 

літературі, залишається потреба у цілісному вивченні 

різних форм існування музичних явищ з комунікативно-

пізнавальних позицій. Одним з перспективних напрямків, 

на нашу думку є комплексний підхід до опанування скла-

довими комунікативної тріади «композитор-виконавець-

слухач», яка відбиває особливості музичного мистецтва 

та є основою його функціонування. 

Метою статті є аналіз специфіки процесів музичного 

сприймання та виконання, обґрунтування комунікативної 

тріади «композитор-виконавець-слухач» як основи для 

набуття досвіду осягнення феноменів музичного мистецтва 

та здатності до художнього осягнення навколишнього 

світу. 

Виклад основного матеріалу. Вважається, що вплив 

мистецтва на особистість певною мірою визначається 

спроможністю розуміти художню мову відповідного 

виду мистецтва, а також ефективністю художньої 

комунікації. На відміну від інших видів мистецтва, 

звуковому образу музичного твору притаманні особлива 

багатозначність, варіативність, мінливість та залежність 

від реципієнта. В системі музичної комунікації тріада 

«композитор-виконавець-слухач» відбиває інтелектуально-

творчий взаємозв‟язок автора і реципієнта, під час якого 

відбувається передача художньої інформації. Ця 

інформація містить певне ставлення до світу, художню 

концепцію, ціннісні орієнтації. Цікаво, що в процесі 

«народження» музичного твору кожен з учасників 

комунікативної системи перебуває в ролі реципієнта 

У статті висвітлюються проблеми осягнення музичних явищ. Організація художнього простору, 

заснованого на діалогічних засадах розглядається як пріоритетне завдання сучасного вчителя 

мистецтва. Обґрунтовується значимість комунікативної тріади «композитор-виконавець-слухач». 

Розкриваються причини взаємозумовленості різних видів творчої діяльності. Визначається специфіка 

музичного сприймання. Виконавський досвід розглядається як чинник глибинного осягнення феноменів 

музичного мистецтва. Дисбаланс між досвідом сприймання та виконання визначається як актуальна 

проблема сучасної музичної освіти. Наголошується на необхідності комплексного вивчення музичних 

явищ крізь призму комунікативної тріади. 

Ключові слова: комунікативна тріада, діалогічність, сприймання, виконання, художнє осягнення, 

музичне мистецтво. 
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відносно іншого. Композитор – відносно дійсності, яку 

сприймає і перетворює на художні образи; виконавець – 

відносно авторського тексту, який він інтерпретує; 

слухач – відносно виконаного музичного твору. У такий 

спосіб, сприймання стосується всіх етапів творчого 

процесу і створює умови для пізнання та розуміння 

музичних творів. 

Загально визнаним є розуміння сприймання як 

процесу пізнання складних речей та явищ навколиш-

нього світу, результатом чого є існування уявлень про 

них в свідомості людини у вигляді певних образів [1, 

c.136]. Гештальтпсихологи підкреслюють цілісний, миттє-

вий характер сприймання. З позицій ціннісно-смислового 

підходу привертає увагу трактування сприймання як 

творчого акту [2, c.61]. Визначальним аспектом музичного 

сприйняття є спрямування свідомості на «осягнення та 

осмислення тих значень, якими володіє музика як 

мистецтво, як особлива форма відображення дійсності, 

як естетичний феномен» [3,с.92]. Інтонаційно втілюючи 

неосяжне коло різноманітних образів, музика виступає 
результатом специфічного емоційного пізнання, поєднуючи 

моральну, емоційну та естетичну сфери людини. «Музика є 

мовою почуттів. Мелодія передає найтонші переживання, 

недосяжні слову. Музика починається там, де закінчується 

слово» [4, c.410]. 

Доведено, що сприймання характеризується індиві-

дуальними особливостями, які виявляються в точності, 

швидкості й повноті відображення об‟єкту [5, c.318]. В 

музичному мистецтві від рівня здібностей виконавця або 

слухача до сприймання художньої інформації,  закладеної 

в музичному творі, залежить ступінь осягнення цього 

твору. З огляду на це, видатні музиканти-педагоги 

підкреслюють значення слухацької культури, необхід-

ність її цілеспрямованого формування та розвитку на 

всіх етапах навчання. 

Дослідження механізмів сприймання доводить 

можливість опосередкованого керування цими процесами. 

Виникаючи в контексті конкретної практичної діяльності, 

образи сприймання набувають відповідно-специфічного 

змістовного наповнення. Діяльність вчителя музики 

потребує певного фонду музично-слухових уявлень. 

Змістовне наповнення індивідуального інтонаційно-

слухового фонду визначається особливостями відповід-

них етапів сприймання музичних явищ, зокрема: емоційно-

оцінним ставленням до об‟єктів сприймання; диферен-

ціацією елементів об‟єкта сприймання; усвідомленням 

інтерпретації сприйнятого. 

Вагомим чинником результативності сприймання 

музичних феноменів є досвід суспільного та художнього 

буття особистості, який включає певний запас інформації, 

вражень, знань, спрямованих на сприйняття та переосмис-

лення змісту музичного твору. «Чим вище тезаурус 

виконавця, чим більше його інтелектуальне та емоційне 

багатство, тим глибше його особистість, тим вагоміші, 

яскравіші, змістовніші асоціації, що виникають в нього 

під впливом авторської думки, первісної інформації» [6, 

с.18]. 

Отже, сформованість потреби у співпереживанні, 

здатність усвідомлювати засоби естетичного впливу, 

готовність реципієнтів до художньої комунікації 

забезпечить продуктивність музичного сприймання.  

Опосередкованість та процесуальність музичного 

мистецтва потребує обов‟язкової участі виконавця в 

художньо-комунікаційному процесі задля передачі 

художньої інформації. Емоційно-естетичний зміст, що 

формується в свідомості композитора, знаходить свою 

зовнішню реалізацію через кодування спеціальними 

знаками музичної мови. Процес суб‟єктивного декоду-

вання цих знаків має найважливіше значення для 

виконавської діяльності. Результати такого процесу 

приводять до набуття досвіду осягнення музичних творів.  

Потребуючи звукового втілення, музичний твір 

матеріалізується у процесі виконавської інтерпретації, 

що виступає засобом передачі слухачеві художньої 

інформації, закладеної в авторському тексті. Розуміння 

музичного твору не тільки як об'єкту, але й як суб'єкту, 

дає підстави для визначення діалогічного характеру його 

пізнання. У процесі діалогу між твором і особистістю 

виявляються різні аспекти художньої ідеї твору.  Важливим 

є також вплив соціально-історичного чинника, що визначає 

зміну спільної для даної епохи зони індивідуальних 

тлумачень [7, с.14-15].  

Зберігаючи свій об‟єктивний зміст, музичний твір 

існує у часі, надаючи виконавцю можливість підкреслити 

риси, що найбільш співзвучні даній епосі, а «художній 

вплив твору зберігає силу тільки тоді, коли знаходиться 

артист, здатний перетворити задум автора і пов‟язати 

його з прагненнями свого часу» [8, с.43]. Загально-

відомо, що спілкування з музичним мистецтвом 

ґрунтується на взаєморозумінні учасників художньої 

комунікації. Інтерпретація художніх образів в художньо-

комунікативних процесах активізує художньо-творчу 

рефлексію [9, с.249]. Таким чином, під час взаємодії 

між твором і виконавцем відбувається осягнення 

змісту музичного твору, усвідомлення його цінності, 

осмислення історичної дійсності, культурологічного 

контексту, художнього задуму й  сенсу. 

Аналіз музичного сприймання та відтворення 

(виконання, слухання) показує їх взаємозв‟язок та 

визначальну роль у процесах осягнення музичних явищ. 

Складаючи основу комунікативної тріади «композитор-

виконавець-слухач», сприймання та виконання втрачають 

цілісність та взаємозв‟язок у практичній площині. Так, 

професійне навчання здебільшого зорієнтовано на 

становлення певних виконавських умінь, концертного 

досвіду. Основою загальної музичної освіти виступає 

формування музичної культури учнів шляхом розвитку 

навичок сприймання. Натомість і слухання музики, і 

виконавська практика безпосередньо пов‟язані з музично-

пізнавальним досвідом. У процесі музичного сприймання 

та відтворення здійснюється осягнення закономірностей 

музичної мови, засвоєння музичної грамоти, розвиток 

музичних здібностей та виконавських умінь, відбувається 

становлення художньої культури, формування ціннісних 

критеріїв. 

Висновки. Здійснюючи потужний вплив на 

формування особистості, музичне мистецтво потребує 

відповідного досвіду музично-художньої комунікації. 

Розвиток інтонаційної теорії музики відкрив новий етап 

у вивченні музичних феноменів. Усвідомлення специфіки 

музичного мистецтва дало змогу розкрити особливості 

функціонування музичних явищ. Часова природа музики 
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та необхідність об‟єктивації музичних творів у процесі 

виконавської діяльності визначили взаємозумовленість 

творчої діяльності композитора, виконавця та слухача. 

Існування такого взаємозв‟язку дає підстави стверджу-

вати, що осягнення музичних феноменів крізь призму 

комунікативної тріади «композитор-виконавець-слухач» 

забезпечить цілісність та діалогічність творчо-пізнаваль-

них процесів, сприятиме становленню художньо-комуні-

кативного досвіду особистості. 

Перспективи подальшого вивчення означеної проблеми 

пов‟язані з пошуком ефективних засобів симультанного 

вивчення різних форм існування музичного твору, 

розробкою змістовного забезпечення процесів осягнення 

музичних феноменів. 
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THE COMMUNICATIVE TRIAD IN THE CONTEXT OF THE MUSICAL ART PHENOMENA 

UNDERSTANDING PROCESSES 

The article covers the problems of musical phenomena understanding. Organizing the art space based on dialogic 

principles is seen as a priority for the contemporary art teacher. The significance of the communicative triad «composer-

performer-listener» is substantiated. The reasons for the interdependence of the creative activity different types are revealed. 

Specificity of musical perception is determined. Performing experience is seen as a factor in the deep understanding of the 

musical art phenomena. The imbalance between the experience of perception and performance is defined as an one of the 

problems of the modern music education. The necessity of a comprehensive study of musical phenomena is emphasized 

through the prism of the communicative triad. 
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Постановка проблеми. У концепції української 

національної школи-родини [4-5] розглядаються два 

альтернативних типи навчання: ідеологічно-догматичний і 

культурно-екологічний. У першому із зазначених типів 

функціонує цілий ряд «педагогічних міфів»: 

ідеологізований тип навчання, пріоритетність науково-

технічної освіти, предметна класно-урочна система, 

орієнтована на підручник основа навчання тощо. Ці 

міфи, в першу чергу, стосуються шкільного навчання, 

але багато в яких аспектах функціонують вони в 

імпліцитному вигляді і в сучасній системі дошкільного 

навчання. Спираючись на цю ідеолого-догматичну 

логіку, дитина повинна засвоїти ряд предметних 

матеріалів, що зробить її готовою до шкільних знань. 

Відповідно, чим різнобічний розвиток дитини (музика, 

англійська мова, гімнастика, комп'ютер тощо), тим, 

нібито краще функціонує дошкільний заклад. Разом з 

тим, широта діапазону знань і умінь дитини визначає 

успішність навчально-виховного процесу, проте ця 

предметна успішність не є єдиним, а головне, системо-

утворюючим критерієм успішності. До кінця XX 

століття все більше педагогів і психологів схилилися до 

розуміння, що істинним критерієм успішності навчаль-

но-виховної роботи в дошкільному віці має бути 

розвиток особистості дитини, що переорієнтовує 

виховний і освітній процеси з предметної площині в 

особистісну. Однак, новоутворення ставить серйозну і 

досі невирішену проблему: наскільки дидактична 

успішність призводить до розвитку особистості і 

навпаки. 

Мета статті. Проаналізувати роль духовного 

компоненту у формуванні світогляду у старшому 

дошкільному та молодшому шкільному віці. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність 

формування духовного компонента визначається тим, 

що в українській суспільній свідомості відбувається 

формування нових цінностей та переосмислення старих. 

Сьогодні спостерігається, особливо у молоді, неухильне 

зростання інтересу до отримання знань, умінь і навичок, 

які сприяють зростанню матеріального добробуту 

людини. Разом з тим, люди замислюються, яке місце в 

їхньому житті посідають моральні і духовні цінності. У 

наші дні проблема духовності приваблює не тільки 

богословів, істориків, культурологів, філософів, які 

обговорюють найчастіше в контексті аналізу релігійних 

та історико-культурних коренів російської та західної 

самосвідомості. Не менший інтерес вона представляє і 

для психології, особливо психології розуміння, в якій 

надзвичайно актуальним є питання про виявлення 

психологічної сутності духовного «Я», що розуміє світ 

суб‟єкта [3]. 

На думку більшості дослідників, релігійний та 

науковий напрямки є двома принципово різними (хоча і 

нерозривно пов‟язаними) шляхами пізнання феномену 

духовності. 

По-перше, це виявляється у пошуках істинних 

джерел походження духу: наука їх шукає в людині (її 

свідомості, спогляданні, продуктах діяльності), а релігія – 

в божественному одкровенні. 

По-друге, відмінності спостерігаються у неодна-

ковості розуміння категорії «знання» у науці і 

богослов‟ї. Наукове знання характеризується, перш за 

все, тим, що суб‟єкт, взаємодіючи з об‟єктом, подумки 

відтворює його, відображає характеристики об‟єкта в 

своїй психіці. У раціональній науці речі, явища, про-

цеси представлені так, ніби вони відбуваються не 

усвідомлено, в їх самобутності, самодосконалості, 

взаємодіях з іншими об‟єктивними речами, явищами, 

процесами. Наукове пізнання об‟єктивного світу 

предметно, в його результаті у суб‟єкта виникають 

образи, що мають схожість з пізнавальними об‟єктами. 

Наукове знання завжди є образом, моделлю того, що 

пізнається. 

Наприклад, Я. Пономарьов називав знання такою 

психічною моделлю, в якій відображаються всі події, 

залучені до процесу взаємодії суб‟єкта з об‟єктом. Він 

писав: «Власне термін «знання» збірний, що 

характеризує лише поверхню відповідного йому явища, 

аналіз сутності якого, як і у всіх подібних випадках, 

може бути багатоплановим. У гносеологічному аспекті 

такого аналізу знання виступають як ідеальне 

відображення, як образи об‟єктивного світу в широкому 

У статті автор розглядає основи світогляду як систему формування у старших дошкільників та 

молодших школярів інтегрованої форми духовного освоєння дійсності, яка не зводиться лише до суми 

інформаційних одиниць про людину і навколишній світ, а припускає закладення основи ставлення до 

навколишнього світу, до самого себе, створення психологічних передумов гуманного будівництва 

мотивованої діяльності з опорою на біологічні та соціокультурні джерела розвитку мотоваційних основ 

образу світу. 

Ключові слова: світогляд, дошкільний вік, молодші школярі, духовний компонент, інтеграція, знання, 
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сенсі, або як чуттєві образи, рівносильні відчуттям, 

сприйняттям, уявленням, або як образи абстрактні, 

тотожні поняттям, судженням, висновками тощо. У 

конкретно-науковому, психологічному аспекті знання 

діють як динамічні мозкові моделі предметів і явищ, їх 

властивостей, тобто як елементи, складові психіки» [4]. 

Однак слід зауважити, що не будь-яке наукове знання, 

яке опанував суб‟єкт, має безпосереднє відношення до 

його духовного «Я». На принципову відмінність 

духовності і знань як результату оволодіння культурою 

звертає увагу В. Шадриков: «Можна багато знати, але не 

вміти творити, багато знати, але не бути духовною 

людиною. Духовним знання стає тоді, коли воно пере-

творюється в особистісно значуще. Тільки особистісне 

знання є духовним знанням. Тільки знання, що має 

особистісний сенс, адресований до соціального оточення, 

стає духовним знанням. Тому духовні здібності інтимно 

пов‟язані з емпатією особистості, засновані на співчутті 

та співпереживанні» [6]. Звідси випливає значущий для 

психологічного аналізу духовності висновок: «Слід 

зазначити, що повністю бездуховних людей немає; 

духовність не перебуває у прямому зв‟язку зі здібностями 

та інтелектом. Духовним може бути і людина із середніми 

здібностями, а талант може бути бездуховним» [3]. 

На відміну від раціонального наукового ірраціональне 

релігійне знання засноване на вірі, воно володіє двома 

основними рисами, які У. Джемс називав «емоційністю» 

та «інтуїтивністю». Як блискуче і переконливо показав 

Ф. Шлейермахер [3], релігійне знання не претендує на те, 

щоб бути знанням у науковому сенсі слова. Для 

богослов‟я «знання» виявляється нерозривно пов‟язаним 

із «вірою» і «переживанням», оскільки його цікавить не 

природа речей, а тільки вплив цієї природи на самобутній 

характер релігійного переживання людини. Отже, 

наприклад, з робіт, присвячених аналізу аскетичних і 

містичних аспектів православ‟я, релігійні догмати є 

описами змісту самого переживання, а не теоретичні 

істини про об‟єкти, що розглядаються поза ставлення до 

них суб‟єкта. З позиції віруючих до релігійного 

переживання безглуздо застосовувати будь-які критерії 

раціональності, тому що воно є духовним процесом, який 

піднімається над будь-якими інтелектуалістичними 

критеріями об‟єктивності та суб‟єктивності. 

Існує ще один параметр, за яким наукове знання 

відрізняється від релігійного, – це ступінь його 

образності. Для психологічного аналізу наукового 

знання аксіомою є положення про нерозривний зв‟язок, 

діалектичної єдності його образних і дискурсивних 

складових. А з точки зору богослов‟я (зокрема, східної 

гілки християнства, представленої у вченні Григорія 

Палами про ісихазм [5]), яскраві чуттєві образи, що 

виникають у віруючого під час молитви, вважаються 

гріхом, принадністю – вони не можуть породжувати 

істинно релігійне знання. 

Філософські концепції дають сучасним психологам 

ключ до вирішення проблеми істинності знань про світ. 

Застосування категорії істини в контексті природничо-

наукових досліджень є цілком коректним, оскільки 

відповідає цілям наукового аналізу. Однак для 

правильного опису соціальних взаємодій, поведінки 

людей зміст цього поняття виявляється занадто вузьким 

і тому є недостатнім. Якщо розглядати знання лише як 

істинний або помилковий опис реальності, то цього 

недостатньо для прийняття рішення про вчинення будь-

якого вчинку. Ми наважуємося на конкретний вчинок 

після ціннісно-нормативної оцінки знання, встановлення 

його відповідності нашим уявленням про належні, тобто 

допустимі чи можливі способи поведінки людини у 

суспільстві. Психологічною основою будь-якого вчинку 

є зіставлення реальної соціальної ситуації з тією, яка, на 

його думку, повинна бути відповідно до моральних і 

правових норм. Поєднання істинної і ціннісно-

нормативної оцінки знання втілено в психологічній 

категорії «правда». 

Зовсім інше, відмінне від наукового, значення має 

поняття істини в Біблії і християнстві. Там виділяється 

три головні ознаки істинності: 

1) виправдання очікувань людини, 

2) суспільне значення релігійних догматів, 

3) динамічність, процесуальність релігійного пережи-

вання як «життя в істині». 

З приводу першої ознаки Х. Кокс, посилаючись на 

К.А. ван Персона, пише про використання слова 

«істина» в Старому Завіті: «Це слово описує щось, на що 

можна покластися, що довело свою надійність. Так 

кажуть про виноградну лозу, яка виправдовує 

очікування людини і восени приносить плоди. Бог 

називається істинним (вірним), бо Він робить саме те, 

що обіцяє зробити. Він звільняє рабів з полону і, таким 

чином, стає справжнім, тобто вірним Своєму народові. 

Здійснення очікуваного – мірило істинності» [6]. Для 

віруючих істина – це не тільки те, що відповідає 

дійсності (існування Бога), але й не викликає сумнівів, 

не вимагає доказів. 

Звернемо увагу на другу ознаку істинності. Відомо, 

що у російській культурі, як і в багатьох інших, має 

глибоке коріння поняття православної християнської 

істини. Однак, у цьому випадку змінюється підстава, 

відповідно до якої, наприклад, християнські десять 

заповідей вважаються вічними істинами. Пізнавальна 

істина являє собою оцінку об‟єктивності знання, його 

відповідності дійсності. В основі релігійних істин лежить 

віра. У християнській релігії питання про достовірність 

висловлювань Христа не тільки не ставиться під сумнів, 

але й розцінюється віруючими як богохульство: в 

божественних одкровеннях не можна сумніватися, в них 

треба вірити. Чому ж тоді багато релігійних догматів 

залишилися в історії людства саме як істини? Тому, що з 

ними погоджувалися і продовжують у них вірити не один 

мільйон людей. У християнстві відмітною ознакою 

істинності положень Біблії вважається їх загальне 

значення, що не знає національних та історичних 

кордонів, універсальність. Християнські істини подібні 

закону: вони мають надіндивідуальний статус та 

обов‟язкові для всіх віруючих. Але з наукової точки зору 

будь-яка релігійна істина не більше ніж метафора, тому 

що догмати церкви засновані не на достовірному знанні, а 

на думках, переконаннях, переказах: «Православна церква 

затверджується на переказі, але на переказі істини, а не на 

переказі брехні». 

Третя ознака релігійної істини – вона приходить до 

віруючого не через розум, а через почуття. «Дитяча 
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безпосередність» переживання є запорукою його 

істинності. Така істина динамічна, процесуальна і 

суб‟єктивно представлена у переживанні.  

Наукові та релігійні істини не виключають, а 

взаємодоповнюють одна одну. На це звертав увагу ще 

російський філософ і психолог С. Франк: «Істини, подані 

через почуття, і істини, подані через мислення, 

відносяться до різних сфер, а тому й не стикаються між 

собою; і – що найважливіше – навіть саме поняття 

істини має різний зміст у застосуванні до кожної з цих 

сфер. Релігійна правда не є, подібно до наукової, 

інтелектуальним відтворенням об‟єкта; вона є життям в 

об‟єкті, живим злиттям з ним; і, як зазначено, сама 

протилежність між суб‟єктом і об‟єктом, що утворює 

конституюючу ознаку теоретичного пізнання, пригні-

чується у релігійному переживанні; а тому останнє 

взагалі є не стільки знання про об‟єкт, скільки 

тотожність з ним, переживання цілісної суб‟єктивно-

об‟єктивної правди» [3]. 

Після короткого аналізу подібності та відмінності 

релігійного і наукового шляхів вивчення проблеми 

духовності розглянемо відмінні риси основних напрямків 

пошуку психологічної природи цього феномену. У 

різноманітті сучасних підходів до проблеми можна 

виділити щонайменше чотири основні напрями. 

Перший напрямок – пошуки основ духовності не 

стільки в самій людині, особливостях її особистості та 

схильності до рефлексії, скільки у продуктах життє-

діяльності: об‟єктивації вищих проявів людського духу, 

творчості в пам‟ятках старовини, творах науки і мис-

тецтва. Духовність суб‟єкта – результат його залучення до 

загальнолюдських цінностей, духовної культури, а дух, 

перш за все, категорія культурологічна, світоглядна. З 

цієї позиції дух являє собою об‟єктивне явище, обов‟язково 

передбачувальне, потенційно містить у собі активність 

суб‟єкта. Активність спрямована на впровадження ідей, 

формування значень, що визначають семантичне поле 

культури, духовний досвід людства.  

Таким чином, важливим джерелом духовності 

суб‟єкта є етичні норми, на які він орієнтується в 

повсякденному житті (в тому числі обумовлені не тільки 

його уявленням про належне, моральне відношення до 

іншої людини, а й практичними, утилітарними 

міркуваннями). В етичних, естетичних, юридичних та 

інших нормах закріплені вищі зразки людської культури. 

І якщо суб‟єкт засвоює, переживає їх як внутрішньо 

обов‟язкові зразки поведінки, то він долучається до 

вищих духовних цінностей буття. Духовне багатство 

людини зростає, коли закріплені у громадських нормах 

духовні цінності стають невід‟ємною частиною його 

духовного світу, суб‟єктивної реальності. 

Норми і зразки поведінки зафіксовані у мовних 

значеннях, походження і структура яких давно цікавили 

лінгвістів, філософів, культурологів, психологів. У 

вітчизняній психології ідеї, пов‟язані з формуванням 

значень як семантичної підстави культури, духовного 

досвіду людства, розвивав А. Леонтьєв [1]. У наш час 

конкретно-науковий аналіз результатів об‟єктивації 

значень у суспільній свідомості здійснює В. Петренко зі 

співробітниками [2]. На підставі їх досліджень можна 

сказати, що духовність людини, кожного члена 

суспільства, породжується в процесі засвоєння їм значень, 

об‟єктивованих у суспільній свідомості, і виявлення 

«прихованих» за значеннями смислів. Отже, витоки 

духовності людини треба шукати не в значеннях, а за 

ними – у глибинному сенсі вчинків людей, історичних 

подій, епохи тощо. Характер процесів смислоутворення, 

що ведуть до породження духовного, в значній мірі, 

залежить від духовних здібностей людини. Є підстави 

вважати, що важливими компонентами духовних 

здібностей є не тільки спрямованість і ціннісно-смислова 

організація особистості, але й її компетентність. 

Компетентність проявляється у здатності людини 

здобувати нові знання та вміння, виконувати істотні 

завдання, необхідні для його професійної діяльності або 

буття в цілому. Компетентність відображає загальний 

рівень інтелектуального, морального і естетичного 

розвитку особистості, що включає досвід породження 

смислів культурно-історичної спадщини різних епох. 

При цьому компетентність, як компонент духовності, 

тісним чином пов‟язана з естетикою. Так, у 

дослідженнях Д. Леонтьєва властивість компетентності 

особистості вивчено на матеріалі сприйняття і розуміння 

творів мистецтва. «Ґрунтуючись на наявних теоретичних 

і експериментальних роботах, можна виділити 

щонайменше три взаємопов‟язані аспекти художньої 

компетентності. Перший – це когнітивна складність 

картини світу реципієнта, здатність до сприйняття 

багатовимірності і альтернативності. Другий – це 

володіння специфічними «мовами» різних видів, стилів і 

жанрів мистецтва, набором кодів (згідно з термінологією 

Ю. Лотмана), що дозволяють дешифрувати інформацію, 

укладену в художньому тексті, його знакову структуру і 

«перевести» зміст мови мистецтва на мову людських 

емоцій і смислів. Третій аспект художньої компетен-

тності випливає з діяльнісної природи художнього 

сприйняття ... і являє собою ступінь оволодіння осо-

бистістю системою операційних навичок і умінь, що 

визначають здатність здійснювати адекватну текстові 

діяльність щодо його змістовності» [1]. З точки зору 

психологічного аналізу природи духовності, художня 

компетентність не унікальна. Навпаки, в ній у найбільш 

виразному вигляді представлені психологічні складові 

компетентності особистості, які відіграють основну роль 

у виявленні сенсу духу часу, конкретних історичних 

подій, творінь людських рук. 

Другий напрямок досліджень – вивчення ситуативних 

і особистісних факторів, що сприяють виникненню у 

людини духовних станів. Духовний стан – це психоло-

гічний феномен», який характеризується тим, що 

людина тимчасово «не помічає» зовнішнього світу, не 

відчуває своїх органічних функцій, своєї тілесності, а 

зосереджується на осмисленні і переживанні духовних 

цінностей, тобто пізнавальних, етичних чи естетичних 

аспектів людського буття. Умовно кажучи, духовні 

стани протистоять матеріальній природі людини і світу: 

до вершин духовного буття суб‟єкт піднімається у 

рідкісні моменти інтелектуальних осяянь, але важких 

етичних конфліктів. У такі моменти в його особистіс-

ному знанні, індивідуальному досвіді саморозвитку 

з‟являється щось більше, ніж «приземлений» образ, 

модель зовнішніх подій: виникає їх внутрішній зміст – 
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психологічна основа формування духовної сутності 

того, що стало предметом інтелектуальної та моральної 

рефлексії суб‟єкта. 

У психології аналіз духовних станів нерозривно 

пов‟язаний з пошуками основ духовності у нерефлек-

сованих глибинах несвідомого «Я» людини. На думку 

В. Франкла, «людська духовність не просто неусвідом-

лена, а неминуче несвідома. Дійсно, дух виявляється 

нерефлектуючим сам себе, оскільки його засліплює 

будь-яке самоспостереження, що намагається схопити 

його в його зародженні, в його джерелі» [4]. 

Від З. Фрейда і К. Юнга до сучасних психологів 

перейшло уявлення про те, що «психічне життя 

здебільшого несвідоме, охоплює свідомість з усіх 

боків» [3]. Природно, що важливим напрямком пошуку 

коренів духовності є спроби аналізу взаємодії вершин 

самосвідомості суб‟єкта і глибинних шарів його психіки 

(особистісного несвідомого і архетипів колективного 

несвідомого). Тож, не дивно, що в якості одного з 

емпіричних методів осягнення духовності застосо-

вується діалог людини з потаємними глибинами своєї 

душі, що спрямовує її до добра, вдосконалення і сприяє 

тому, щоб у земних створіннях почути голос вічності. 

Мотиваційною основою психологічної готовності є 

духовне зваблення су‟єкта. Духовним звабленням 

К. Ясперс називав «прагнення до осягнення певного 

стану буття, що виявляється в цінностях – релігійних, 

естетичних, етичних, або відноситься до поглядів 

суб‟єкта на істину, – пережитих як абсолютні» [4]. 

Духовні зваблення відображають складну психічну 

реальність, існування фундаментального переживання, 

«виникає з відданості людини духовним цінностям; це 

інстинктивна туга за ними, коли їх не вистачає, і ні з чим 

не порівнянне задоволення від її задоволення» [4]. 

Найважливіший момент формування і розвитку 

духовних цінностей у морально-рефлексивній свідомості 

суб‟єкта, що пізнає і розуміє світ, – поява почуття 

«внутрішньої, особистісної свободи», «свободи як 

духовного стану, самовідчуття людини». Розвиток 

духовності як самореалізації особистості неможливий 

без почуття свободи. «Духовність – це здатність 

переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній 

всесвіт особистості на етичній основі, здатність створювати 

той внутрішній світ, завдяки якому реалізується тотожність 

людини, її свободи від жорсткої залежності перед постійно 

змінюваними ситуаціями» [6]. 

Духовний стан особистісної свободи виникає у людини 

при усвідомленні нею наявності зовнішніх можливостей 

вибору і сформованої внутрішньої готовності здійснити 

цей вибір. Однак цього недостатньо: як було показано під 

час обговорення когнітивного компонента інтегративної 

моделі світогляду, індивід практично ніколи не робить 

учинків на основі механічного перебору альтернатив. Він 

включає їх у контекст особистісного знання і 

змістоутворення, створює нові смислові відносини, тобто 

творчо перетворює і розуміє ситуації вибору. В цьому і 

полягає суть особистісної свободи. У діалогічному 

спілкуванні вона проявляється в «альтернативному 

мисленні» співрозмовників – в усвідомлені кожним з них, 

що можливі і допустимі принципово різні інтерпретації 

одних і тих же висловлювань [3]. 

Ми також відзначали внутрішню близькість 

естетичних і духовних переживань. Естетика і мистецтво 

є сферами людської діяльності, існування яких стало б 

неможливим без початкової установки людей на 

багатоваріантність інтерпретацій предмета діяльності. 

Як ми показали вище, одна з головних їх функцій – 

створення у людей установки на альтернативне бачення 

світу. Наявність альтернатив, інших точок зору не тільки 

розширює смислову сферу особистості поціновувача 

мистецтва, а й дає йому відчуття свободи. 

Четверте, релігійний напрямок (історично він є 

першим) має чіткі кордони: в ньому духовне виступає 

тільки як божественне одкровення – Бог є дух. А духовне 

життя – це життя з Богом і в Богові. 

Продуктивна спроба викладу основ психології як 

науки про дух, яка спрямована на пошуки виходу з 

протилежності матеріалістично і ідеалістично зорієнто-

ваних психологічних систем, представлена у роботах 

С.Л. Франка. У його філософській психології розвиваєть-

ся співзвучне сучасній науці положення про нерозривну 

єдність суб‟єктивного і об‟єктивного, людини і світу. 

Він писав: «Під час аналізу предметної свідомості ми 

бачили також, що суб‟єктивна єдність нашого 

душевного життя є середовищем, в якому зустрічаються 

або стикаються дві об‟єктивні нескінченності – нескінче-

нність пізнавального розуму або духу нескінченність 

предметного буття. Це дає можливість заздалегідь 

сказати, що духовне життя, будучи життям «душі» в 

дусі, зануреності суб‟єктивної єдності нашого «Я» в 

глибинах надіндивідуального світла, є, разом з тим, 

життя душі в предметному бутті, деяка органічна 

злитість її зі світом об‟єктів» [3]. 

Висновки. Таким чином проблема духовності посідає 

значне місце як у психології, так і в теології. Віруючі і 

невіруючі (в Бога) вчені рішуче розходяться лише в одному 

пункті – в питанні про першо-джерело духовного (Бог або 

людина). В іншому світські психологічні та богословські 

праці надзвичайно подібні: основним предметом уваги їх 

авторів є особливості внутрішнього світу людини, її 

самосвідомості і суб‟єктивних шляхів сходження до 

духовних вершин буття. 

Виходячи з цього, духовний компонент інтегративної 

моделі формування світогляду в певному сенсі об‟єднує в 

собі розглянуті вище компоненти і оцінюється нами як 

«інтегральна характеристика психічних можливостей 

(інтелектуальних, емоційних і вольових) її самореалізації». 

У практичному плані це призводить до розуміння 

духовності в дитячому віці як відкритості новому досвіду, 

активності дитини, спрямованої на оволодіння культурною 

спадщиною цивілізації (просоціального залучення). 
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Setting the problem. The diversity of cultures and 

languages of the world define all levels of intercultural 

interaction. Therefore, knowledge of languages belongs to 

main skills, possession of which reveal new versatile 

possibilities for nations. Nowadays, a lot of foreign students 

visit our country in order to obtain higher education, in 

relation with geographical position of Ukraine and moderate 

price policy. It requires solving of the whole number of 

scientific and methodological tasks, generates many new 

disciplines, which are designed to provide appropriate 

education for students who are foreign citizens. Ukrainian as 

a foreign language is one of the main among such 

disciplines, that is responsible for understanding of all 

subjects, passing of educational process, entering into 

cultural and lingual environment, etc. In particular, the 

method of «immersion» into lingual environment is actual 

today, that is designed to solve communicative problems and 

enable to obtain knowledge from grammatical, 

morphological and syntactic levels of Ukrainian language 

for a short period of time.  

Aim of the work: to give characteristics to the method of 

«immersion» into lingual environment as one of modern 

leading methods of intensive studying of foreign language; 

to outline basic principles of application of the method on 

practice. Topicality of the study is conditioned by that large 

stream of foreign students is directed into Ukraine today, 

that‟s why, it is necessary to discover ways of qualitative 

and fast studying of Ukrainian as a foreign language.  

Historiography review. Investigation of the problem 

was started at intersection of 60‟s – 70‟s and associated with 

such names as H. Lozanov [4], I.Zymnia [2], A. Pliesnievich, 

H. Kytaihorodskyi, R. Hranovska. Therefore, scientists 

consider heuristic «immersions» (A. Hutorskyi), «immersion 

into culture» (O. Yevladova), outbound «immersions» 

(O. Ostapenko, L. Sniehurova), «immersion» into comparison 

(O. Tubelskyi), «immersion» as way of collective education 

(S. Miesiats). 

Presenting main material. Methodology of «lingual 

immersion» is unique modern communicative method of 

studying of foreign languages (The Communicative Approach), 

that differs from traditional one which is used at the majority 

of schools and higher educational institutions. At the 

moment, communicative methodology of studying of foreign 

language is considered as the best in the world. The method 

of total «immersion» into lingual environment is effective 

and popular in the practice of studying foreign languages. It 

is recognized and developed by leading specialists and 

pedagogues of studying foreign languages. Mastering of 

foreign language «from fresh start» at fairly high level 

requires not only to pass language course, but learn grammar 

and memorize at least minimal vocabulary by heart. The 

method of so-called «immersion» into lingual environment 

will come for help in order to Ukrainian as a foreign 

language lessons give maximum effect. The discipline 

program needs to allow conducting lessons at least two-three 

times a week (4–6 academic hours) in order to a teacher 

could apply the mentioned method. Of course, classic 

method of studying of foreign languages must be attendant 

(learning of grammatical peculiarities, enrichment of 

vocabulary, development of communicative skills, as well as 

monologue and dialogue communication, etc.). Many 

foreign languages are studied separately from lingual 

environment. And the method of «immersion» is 

implemented by means of creation of artificial conditions of 

lingual environment, invitation of a teacher who is language 

speaker, isolation of educational group from its native 

lingual surround, etc. That‟s why, foreign students have 

unique possibility to «immerse» into lingual environment of 

Ukrainian society, to communicate with Ukrainian students, 

to visit public institutions, libraries, cultural institutions in 

addition to that academic teaching of Ukrainian as a foreign 

language is provided by the credit-module system of 

educational institutions. Therefore, students extremely 

promptly get used to foreign language, that is sounded in 

everyday communication and in public places who study in 

audial way.  

The essence of the method of «immersion» into lingual 

environment consists in that a teacher and students speak only 

a language that is studied, not using both native language of 

students and any other language-mediator throughout entire 

Large stream of foreign students is directed into Ukraine, that’s why it is necessary to discover ways of 

qualitative and fast studying of Ukrainian as a foreign language. The characteristics of method of «immersion» into 

lingual environment is made in the article, as one of the modern leading methods of intensive studying of foreign 

language. Basic states of method application on practice are outlined and peculiarities of conducting of 

communicative component of the method are covered. 

Key words: method of «immersion» into lingual environment, communicative method, role game, dialogue, 

polylogue. 



 
159  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

course (at complete immersion 5 or 4 semesters at universities 

of non-philological profiles), during a separate lesson or is 

significant part (at partial immersion) [3, 28-93]. 

«Immersion» into lingual environment is direct 

opposition to grammar-translational method, that gives 

students general and strictly theoretical introduction into 

language. However, «complete immersion» is not deprived 

of disadvantages: firstly, psychological discomfort – because 

students must refuse to use native language and their cultural 

luggage, plunging into a foreign language throughout entire 

course; secondly, intensified individual work – if those who 

study don‟t understand something, nobody will explain it in 

accessible words; if students understand something wrongly 

or incorrectly, it is not true, that it will be noticed and 

corrected into right direction. Namely, main idea of the 

method can be explained in few words as: studying 

Ukrainian language with the help of Ukrainian language. 

The method of «immersion» can be explained in more 

details if we recourse more accurate translation of original 

English name of this method: «immersion» – means 

«diving», «swimming underwater». The feeling of being in 

«immersion» into lingual environment should be described 

metaphorically: when people who swim badly are thrown 

into a river, it is possible to see that their small skills in 

swimming and desire to survive mobilize all forces and they 

will get out to the riverbank. Learning of Ukrainian as a 

foreign language occurs in the same way according to the 

method of «immersion». Initially, topics of vocabulary and 

grammar, which are explained by means of schemes, 

pictures, photos and phrases which are syntactically and 

grammatically simple, should be interchanged with practical 

lessons of conversational language [7]. 

Traditional methods of studying of foreign languages 

build communicative line by the scheme such as: students 

hear a phrase in a foreign language, mentally translate it into 

native one, think up the answer in native language, then 

translate the answer into the foreign one and pronounce 

remark only after it. Clearly, it allows people to 

communicate, but this approach does not create conditions 

for free interpersonal communication. At the same time, 

method of «immersion» into lingual environment is directed 

into pushing students to think on language that is studied, to 

freely support conversation not thinking about rules and 

comparisons with native language, namely to make the 

process of communication maximum natural in the result. 

«Immersion» into lingual environment is founded on the 

same principle that learning native language in childhood. 

We start speaking native language not knowing which parts 

of language and times we use, even not guessing about 

existence of rules [8].  

The movement from learning of all lingual skills to 

realization of language laws is observed, but not from rules 

to their realization, not from theory to practice in the process 

of language learning by the mentioned method. That‟s why, 

a teacher uses known words and phrases for explaining 

meaning of new lexical constructions at lessons, as well as 

appeals to extra-verbal means: photos, pictures, gestures, 

facial expression, etc. Listening to songs, watching films, 

TV shows, group reading of newspaper columns, magazines, 

where easy everyday style of communication is used are 

auxiliary but fairly efficient means. Due to it, students 

gradually enter into the culture of another nation, find out 

fascinating or just important history facts, which are the 

most important stages of entering into a language.  

It is necessary to highlight some basic components of the 

method of «immersion» into lingual environment, with the 

help of which the process of active language learning will 

give visible results. Communicative line is responsible for 

that all those people who study foreign language obtain 

communication skills, free transferring of their thoughts, 

presenting of information, etc. That‟s why, groups should be 

formed not bigger than 12 persons, as it will allow a teacher 

to organize work in pairs and mini-groups, that makes a 

lesson more diversified, interesting and informative. 

Therefore, small number in group allows to keep individual 

approach to each recipient. Using of role games, dialogue 

scenes and even small performances where students learn to 

act everyday situations form lingual skills. And constant 

lingual models will create absolute lingual reflex in 

imagination and brain of students, making foreigners think 

on language-opponent [6]. 

Lingual models can be diverse and reflect everyday life 

in a country, language of which is studied: dialogue with 

seller in a store or attempt to find a way in unfamiliar place, 

desire to explain incomprehensible, etc. It is important to 

find logical decision to the task, using only vocabulary of 

foreign language. A teacher tries to bring participants of 

educational process as close as possible to conditions of real 

communication with the help of such tasks. 

Collective discussions or controversial games must 

occupy a significant place in the process of education within 

the framework of communicative line. The essence of this 

consists in that a problem is set for students, each of them 

must express their opinion about it. At the same time, a 

teacher more and more reveals a topic, shares own 

reflections, sets suggestive questions, forming wide circle 

for discussion, pushing students for communication and 

interesting them.  It is necessary to choose a topic that has 

ambiguous solutions and a priori should cause opposition or 

agreement. Such type of lessons allows the audience to 

become more confident, to overcome lingual barrier and 

complexes and start to speak freely. Such form of 

communication removes psychological fear, stress and 

timidity; foreign student start to express their thoughts more 

clearly and competently [1, 52-61]. Tasks are gradually 

complicated, topics for discussion require thoughtfulness, 

games – attention to details and ingenuity.  

The methodology of «immersion» into lingual 

environment is directed into conduction of non-standard 

lessons by its idea, which are improvised form of education 

with unconventional structure. Undoubtedly, unconventional 

lessons are more pleased by students, which are unusual by its 

idea, organization, methodology of conduction then everyday 

educational lessons with severe structure and fixed schedule.  

Large attention is paid to grammar and expanding of 

vocabulary by means of memorizing words by heart in 

traditional methodology. But pupils obtain only passive 

knowledge of language as long as grammar is studied and 

never – ability to communicate. As for the method of 

«immersion» into lingual environment has very strong 

practical basis with the help of communicative line, where 

none word and none grammatical construction are taken by 
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themselves, everything is studied in the context, students 

learn not only a meaning of subjects and objects, but how to 

apply them and they immediately work out learned on 

practice in communication. As the main idea of 

communicative methodology consists not in formal, 

«lifeless» mastering of certain amount of lexical units and 

complete extent of rules and exceptions, but in possibility to 

valuably communicate. Grammar stops to be accumulation 

of rules in the method of «immersion». Students obtain 

grammar knowledge in simple, understandable form; the 

most important is that – the rule is not memorized by heart, 

but it is applied immediately in communication [5]. 

Each lesson must be clearly structured by a teacher and 

have thought-out plan. Everything that has been studied 

previous time is repeated at a lesson all the time, small 

vocabulary dictations are conducted, new words and 

grammatical structures are studied and they are applied in 

practice. A teacher with students as well as students between 

each other talk on various modern topics, organize role games 

with the help of guided actions of a teacher using new 

material. A teacher is called to carefully help students by all 
methods – facial expressions, gestures, subjects demonstration, 

everything that can come on mind to creative speaker, except 

of translation into a native language of a recipient. That why, 

the method of «immersion» is also called natural.  

Everything described above does not point on that it is 

necessary to absolutely reject methods which are approved 

for years. There are many positive sides in traditional 

methodology. One of them is the line of reading and 

writing – consists in that traditional methodology allows to 

more deeply develop skills of reading and writing, which is 

actually the second line of the method of «immersion» into 

lingual environment. It is connected with that large attention 

is given to grammar, correct, literate presentation of opinion, 

any mistake is left without attention of a teacher in this 

methodology. That‟s why, a teacher must necessarily 

introduce tasks with using of these basic components. It is 

possible to arrange everything so that reading and writing 

exercises fluently transfer into a discussion or role game. 

The topic of a discussion can be review of a film or video, 

emotions from read article in magazine or newspaper. 

Namely, any task accomplished at lesson has to lead to 

building of communicative problem. In connection with it, 

the scheme of the method must be based on the triad – 

«question – answer – repetition».  

Therefore, methodology of «immersion» into lingual 

environment must follow several principles in order to 

receive maximum result: 

1. Disclaimer from direct translation of a word – a word 

must be associated not with analogue in native language, but 

with image, feature, action of a subject. Gestures and 

clearness play significant role in construction of this image. 

It promotes intuitive building of a phrase, without reliance 

on native language and pushes a recipient to direct learning, 

not mediate one, transited through the prism of perception of 

native language; 

2. Absolute ignorance of lingual mistakes – at the 

beginning, foreign students should think not about how to 

say, but about what to say. A teacher should point not into 

mistakes in phrase building during flow of free speech. 

Everything that is said is accepted kindly, and the correct 

answer is given with intonation «I also think so». Such 

setting prevents occurrence of lingual barrier and creation of 

complexes such as: «I do not know anything, that‟s why I 

refuse to speak. I will not speak, because they will laugh and 

joke at me», etc. 

3. Accent on listening – a teacher conducts a lesson (or 

its fragment in particular cases) in completely foreign 

language. In addition, large attention is paid to listening. 

Listening to each other as a part of discussion of 

communicative line, listening to audio records, songs, 

analysis of texts, discussion of feelings, which are expressed 

in musical piece of art, retelling of listened material, etc. 

4. Main type of activity – lingual game (role game, 

performance, staging), because it is the only way of creation 

of situations for communication in artificial lingual 

environment. Different games stimulate lingual activity of 

foreigners and have high threshold of memorizing, which are 

actively used at lessons. It is possible to play dialogues, 

polilogues, as well as more complicated lingual-problematic 

situations, communicative tasks, etc. [4]. 

Constant implementation of the principles mentioned 

above, work in groups and active individual education will 

allow to quickly master different language levels with the 

help of a teacher‟s directions in comparison with other 

methodologies and will promote overcoming of lingual 

barrier and development of automatic lingual skills.  

Conclusions. Method of «immersion» into lingual 

environment rightfully deserves to be one of the leading 

methods in studying of foreign languages for several decades – 

with the help of creation of artificial environment and due to 

staying in lingual space, as it is observed at learning of 

Ukrainian as a foreign language. Implementation of the 

method of «immersion» into lingual environment allows to 

receive maximum amount of knowledge at lessons, wasting 

minimum of time. New words will be automatically 

memorized with time, as they are studied without traditional 

support on translation, and rational system of words 

repetition sharply lowers loading on memory at a lesson. 

Individual work has big significance, that‟s why students 

who are foreign citizens must possess «iron» motivation for 

learning Ukrainian as a foreign language. A teacher must 

immediately form goals and motivational models, which will 

be served as coordinators for those who study. 

Prospects for further investigations are oriented into 

more detailed research and description of the method, its 

implementation on practice by formation of experimental 

groups on basis of higher educational institutions of Ukraine.  
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МЕТОД «ЗАНУРЕННЯ» В МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Нині в Україну направлений великий потік іноземних студентів, тому необхідно віднаходити шляхи якісного та 

швидкого навчання української мови як іноземної. У статті зроблено характеристику методу «занурення» в мовне 

середовище як одного із провідних сучасних методів інтенсивного вивчення іноземної мови. Окреслено основні 

положення застосування методу на практиці й висвітлено особливості ведення комунікативної складової методу. 

Актуальність студії зумовлена тим, що нині в Україну направлений великий потік іноземних студентів, тому 

необхідно віднаходити шляхи якісного та швидкого навчання української мови як іноземної. Методика «мовного 

занурення» є унікальною сучасною комунікативною методикою вивчення іноземних мов, що відрізняється від 

традиційної, використовуваної в більшості шкіл і вищих навчальних закладах. У даний час комунікативна методика 

навчання іноземної мови вважається кращою у світі. Метод повного «занурення» в мовне середовище є ефективним і 

популярним у практиці навчання іноземних мов. Його визнають та розробляють провідні фахівці й педагоги з 

вивчення іноземних мов. 

Ключові слова: метод «занурення» в мовне середовище, комунікативний метод, рольова гра, діалог, полілог.  
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Постановка проблеми. У цілому властива науці XXI 

століття дифузія предметних кордонів характеризує і 

лінгвістику, внаслідок чого про вивчення мови можна 

говорити як про міждисциплінарний процес. Новітні 

мовознавчі концепції сформувалися в результаті залучення 

до лінгвістичного опису даних психології, культурології, 

соціології, філософії та ряду інших антропоорієнтованих 

дисциплін. У результаті виникли політична лінгвістика, 

лінгвокультурологія, ґендерна лінгвістика, комп'ютерна 

лінгвістика, корпусна лінгвістика, етнолінгвістика, 

психолінгвістика, лінгвокраїнознавство та ін. 

Сучасна вища школа активно трансформується: 

традиційна інформативна технологія навчання, при якій 

викладач виступає як основне джерело знань, а студентів 

сприймають як пасивних реципієнтів інформації, все 

частіше замінюється інноваційними технологіями, 

орієнтованими на активізацію процесу навчання і 

розвиток творчого потенціалу студентів. Цей процес – 

важлива умова підготовки такого фахівця, який буде 

відповідати потребам суспільства ХХI століття. 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів без 

ґрунтовного навчання мови малопродуктивна. Необхід-

ність вивчення мови в функціональному стилістичному 

аспекті є загальновизнаною. Фахівець, який володіє 

необхідними спеціальними знаннями, але має скупий 

словниковий запас, не здатний підібрати відповідні 

слова для чіткого вираження думки, що ускладнює 

процес викладу та передачі отриманої інформації, ніколи 

не стане провідним. Безперечно, такий працівник програє 

перед колегами, що отримали серйозну мовну підго-

товку.  
Одна з основних проблем сучасної методики викладання 

іноземних мов полягає у пошуку найбільш ефективних 

методів і прийомів, що підвищують якість навчання і як 
результат – активізують цей процес. До дослідження цього 

питання спричинилися у своїх працях О.І. Вишневський, 

М.М. Жанпеїсова, А.Н. Щукін, С.Ю. Ніколаєва. 

Мета статті – виділити та описати основні моделі та 

принципи проектно-модульного навчання української 

мови для студентів-інофонів. 

Виклад основного матеріалу. Серед різноманітних 

напрямків нових педагогічних технологій (навчання у 

співпраці, метод проектів, різнорівневе навчання, індиві-

дуальний і диференційований підхід до навчання і т. д.) 

цікавою є інтерактивна модульна технологія, заснована 

на сучасних даних психологічної та педагогічної наук про 

особистості студента. Головною відмінною рисою 

гуманістичного підходу в психології і в освіті є особлива 

увага до індивідуальності людини, її особистості, 

орієнтація на свідомий розвиток самостійного критичного 

мислення. Такий підхід розглядається у світовій 

педагогічній практиці як альтернативний традиційному, 

заснованому, головним чином, на засвоєнні готових знань 

і їх відтворенні. Інтерактивна модульна технологія 

реалізує головну людську потребу – потребу в спілку-

ванні [2, с.18]. 

Найбільша перевага такого навчання полягає в тому, 

що досвід, отриманий при вирішенні навчальних 

завдань, індивідуум може перенести на зовнішній світ, 

оскільки в процесі активної взаємодії засвоюються ще й 

поведінкові функції. При інтерактивному навчанні 

відбувається усвідомлення студентами цінності інших 

людей, формується потреба надавати підтримку їм в ході 

спільної діяльності. Навчальне заняття, організоване як 

безпосередній діалог, пропонує студентам оригінально 

мислити, вирішувати проблеми на основі аналізу 

обставин і відповідної інформації, зважувати альтерна-

тивні думки, приймати продумані рішення. Тому для 

інтерактивної взаємодії застосовуються і дискусія, і 

мозкова атака, і метод евристичних питань. 

Важливою особливістю інтерактивних занять стає і 

те, що їх підсумок – не стільки зовнішні результати, 

скільки внутрішні, пролонговані в часі. Такі заняття – це 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. 

Навчальний процес в рамках технології модульного 

навчання будується на наступній вихідній позиції: 

багато особистісних психічних властивостей студента 

проявляються в ході власної діяльності, що в результаті 

приносить задоволення. Цьому аспекту в технології 

приділяється особлива увага. Задоволення від пізнавальної 

У статті, керуючись методом дослідження і узагальнення педагогічного досвіду, а також методом 

теоретичного аналізу, описано інтерактивну модульно-проектну технологію. Заснована ця методика на 

сучасних даних психологічної та педагогічної наук про особистості студента. Комплексний опис 

застосування цих методів крізь призму української мови як іноземної і становить наукову новизну роботи. 

Мета запропонованої розвідки – виділити та описати основні моделі та принципи проектно-модульного 

навчання. 

Використання інтерактивних модульних технологій забезпечує індивідуалізацію і диференціацію 

навчального процесу. 

Ключові слова: українська мова як іноземна, інтерактивне навчання, модульна технологія, метод проектів. 
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діяльності – один з найважливіших факторів досягнення 

високого кінцевого результату кожним студентом. Тому 

оцінки в діалогічній частині носять стимулюючий 

характер [5, с.117]. 

Багаторазове опрацювання навчального матеріалу 

студентами на рівнях відтворення елементарних умінь і 

навичок та перенесення знань проводиться на заняттях 

діалогічної частини. 

Неодноразове повернення до змісту (по всій темі або 

розділу) по «наростаючій» – від простого до складного, 

від репродуктивних завдань до завдань творчого 

характеру, до елементів дослідницької діяльності, дає 

можливість кожному студенту за допомогою роботи з 

навчальним матеріалом розвивати здібності, пам'ять, 

увагу, мислення, усну та письмову мову. 

У діалогічної частини пізнавальний процес будується 

переважно за допомогою взаємодії студентів між собою 

через поділ групи на мікрогрупи по 2-5 осіб. 

Пізнавальна діяльність слухачів будується таким 

чином, щоб будь-хто, кого навчають, на кожному занятті 

мав можливість слухати, записувати, бачити і прогово-

рювати навчальний матеріал, пропонований йому на 

трьох рівнях складності. (Використання двох сигнальних 

систем людини дозволяє розвивати як пізнавальні 

здібності особистості, так і пізнавальні процеси). 

Діалогічна частина навчального модуля має кілька 

особливостей, на які треба звернути увагу. Навчання і 

сприйняття в цій частині є: 

а) розвиваючими; в зв'язку з цим постає необхідність 

орієнтації вчителя на інтереси студентів. Звідси – 

створення умов в навчальному процесі на розвиток логіки, 

мислення, усного та писемного мовлення, здібностей 

кожного студента, інтересу до пізнавальної діяльності. До 

створення умов можна віднести: забезпечення психоло-

гічної безпеки, психосумісність учнів вищої школи, 

сприятливу психологічну атмосферу, належний стан 

робочих місць та засобів навчання; 

б) підготовчими, для виходу на підсумкову (контро-

льну) частину модуля. 

Таким чином, навчальний процес в рамках технології 

будується за вихідним принципом: багато особистісних 

психічних особливостей студента проявляються в ході 

власної діяльності. Цьому аспекту в технології приділя-

ється особлива увага.  

Діалогічна частина навчального модуля будується на 

поєднанні самонавчання і самооцінки із взаємонавчанням, 

взаємооцінюванням. Здійснюється це за допомогою 

підготовки для кожного учня не тільки трьохрівневих 

завдань, а й відповідей – еталонів на них. 

У процесі навчання української мови як іноземної на 

основі компетентнісно-модульної організації навчального 

процесу можуть застосовуватися такі інтерактивні 

аудиторні педагогічні технології: проектування, проблем-

не вивчення, навчальні чи ділові ігри, кейс-стаді (в тому 

числі «Мозковий штурм»), а також інформаційно-

комунікативні технології – комп'ютерні презентації, відео 

ролики, технології дослідження та ін. 

Аналіз методичної літератури та наукових робіт, 

присвячених проблемам навчання іноземних мов, 

дозволив нам виділити деякі з навчальних інтерактивних 

технологій, що застосовуються в рамках компетентнісно-

модульної організації навчання.  

Одним із способів активізації продуктивності учнів 

вищої школи в процесі навчання іноземної мови є 

технологія проектування (метод проектів), коли студент 

самостійно планує, створює, захищає свій проект, тобто 

активно включається в процес комунікативної діяльності. 

Навчальний проект – це комплекс пошукових, дослідних, 

розрахункових, графічних та інших видів роботи, які 

виконуються студентами самостійно або в групі з метою 

практичного або теоретичного рішення значущої 

проблеми [4, с.147]. Проектна технологія навчання 

іноземної мови, пропонована студентам, дає реальну 

можливість формувати не тільки іншомовну 

комунікативну, але й лінгвокраїнознавчу та методичну 

компетенцію учнів вищої школи. 

Основними цілями проектної технології є: 

– самовираження і самовдосконалення студентів, 

підвищення мотивації навчання, формування пізнавальної 

інтересу; 

– реалізація на практиці набутих умінь і навичок, 

розвиток мовлення, вміння вести дискусійну полеміку; 

– демонстрація рівня культури, освіченості, соціальної 

зрілості [3, с.73]. 

Види проектів, що можуть бути запропоновані 

студентам: 

1) бесіда (викладач – студент, викладач – викладач, 

студент – продавець, викладач – керівник навчального 

закладу), обговорення (зустріч з батьками, проведення 

виховних годин на певну тему, педагогічні семінари і 

т. д.). Даний тип проектів розвиває критичне мислення 

учнів вищої школи, передбачає постановку питань і 

розуміння проблеми, яку потрібно вирішити, носить 

індивідуальний самостійний характер, вчить формулювати 

свої оцінки і переконання незалежно від інших, знахо-

дити власне вирішення проблеми і підкріплювати його 

розумною, обґрунтованою і переконливою аргумента-

цією; 

2) дослідницькі проекти (країнознавство, узагальнення 

наукових знань, історичні, соціальні та загальнодержавні 

і т. д.). Технологія дослідження дозволяє особам, які 

навчаються, вийти на високий рівень пізнання, 

самостійної діяльності і розвитку нового проблемного 

бачення, освоєння дослідних процедур; 

3) творчі (твори, переклади, рекламні оголошення, 

стінгазети, комікси, відео ролики, презентації і т. д.); 

4) мультимедійні презентації поєднують в собі 

характеристики творчих, дослідницьких та інформаційно-

комунікаційних комп'ютерних технологій. З одного 

боку, вони, як показує практика, найбільш цікаві 

студентам, оскільки дають можливість підготуватися 

вдома індивідуально до виступу, вести презентацію в 

своєму, персонально зручному, ритмі. Але, з іншого 

боку, вони викликають певні складності, адже 

вимагають не тільки знання матеріалу, а й навичок 

володіння інформаційно-технічними засобами, також 

уміння швидко реагувати і орієнтуватися при відповідях 

на поставлені після презентації питання. 

Отож, технологія проектів передбачає самостійно 

сплановану і реалізовану студентами роботу. А 
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вирішення поставлених завдань, що випливають з 

проблеми при розгляді її в певних ситуаціях – мета 

проектної діяльності. Проект є заключним етапом 

певного циклу роботи [1, с.87]. 

Створюючи і захищаючи свої проекти, студенти 

використовують не тільки пропонований навчальний 

матеріал, а й звертаються до інших дисциплін (історія, 

географія, мистецтво, соціологія, психологія і т. д.). 

Велику роль в процесі підготовки і захисту творчих 

проектів відіграє особистий життєвий досвід і власна 

зацікавленість. Реалізація проектного та дослідницького 

методів на практиці при компетентнісно-модульній 

організації навчання веде до зміни позиції викладача. З 

носія готових знань він перетворюється на організатора 

пізнавальної діяльності, з авторитетного джерела 

інформації викладач стає співучасником дослідницького 

творчого пізнавального процесу, наставником, 

консультантом, керівником самостійної діяльності 

студентів [6, с.45]. Аналізуючи застосування методу 

проектів у процесі навчання іноземної мови, ми 

прийшли до висновку, що це один з найбільш потужних 

стимулів мотивації вивчення іноземних мов, найбільш 

творчий вид діяльності, оскільки в роботу над проектом 

залучені всі студенти групи, незалежно від здібностей і 

рівня мовної підготовки. Вони застосовують на практиці 

набуті знання і сформовані мовні навички та вміння, 

творчо переосмислюючи і примножуючи їх. 

Крім того, проблемність і різноманітність форм та 

зазначених видів даної технології передбачає наявність 

широких міжпредметних зв'язків, міжкультурних знань, 

що дозволяє дати студенту яскраве уявлення про світ, в 

якому він живе, про взаємозв'язок явищ і предметів, про 

його майбутню професію та її роль в суспільстві. 

За допомогою проектної методики вирішуються 

наступні завдання: 

– розширюється кругозір учнів вищої школи 

(студенти самостійно шукають додатковий матеріал), 

– формуються і розвиваються навички роботи з 

інформацією (пошук, аналіз, переосмислення, викорис-

тання і трансляція); 

– закріплюється лексико-граматичний матеріал (актив-

но використовуються дані в модулі лексичні та граматичні 

одиниці); 

– розвиваються навички публічного виступу, ведення 

бесіди і / або обговорення; 

– викладач, в свою чергу, створює методичну 

скарбничку з різних тем з презентаціями та відео 

проектами (проекти використовуються в подальшій 

роботі як наочний або тестовий матеріал). 

Звичайно, проектна технологія не вирішує всіх 

завдань навчання, але ця інтерактивна технологія дає 

можливість студентам реалізувати себе в іншомовній 

комунікативній діяльності, як під час пошуку і відбору 

інформації, потім під час виступу (представлення 

проекту), так і під час обговорення. Дана технологія 

навчання мови базується не на монотонній роботі, а на 

динамічному інтелектуальному творчому пошуці, в 

процесі якого формується особистість нового типу, 

активна і цілеспрямована, орієнтована на постійну 

самоосвіту і розвиток. 

Висновки. Використання інтерактивних модульних 

технологій в процесі навчання мови – необхідність, що 

диктується, з одного боку, науково-технічним прогресом, 

з іншого – потребою суспільства. Застосування засобів 

змішаного навчання забезпечує індивідуалізацію і 

диференціацію навчального процесу, реалізує принципи 

наочності, адаптивності і зручності роботи, гарантує 

об'єктивність оцінки знань. Вибір засобів навчання 

повинен бути педагогічно і економічно виправданим, а 

також методично забезпеченим, крім того, для реалізації 

високого освітнього потенціалу необхідно систематичне 

використання електронних та дидактичних ресурсів. 

Тільки при виконанні даних умов можна вирішити 

поставлені перед вищою школою завдання. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, 

що засобами підвищення якості навчання в системі 

професійної освіти при компетентнісно-модульній 

організації навчання іноземним мовам є інтерактивні 

технології та нові форми викладання, що призводять до 

підготовки компетентного фахівця, що повністю 

задовольняє багатоаспектні запити суспільства, 

роботодавця і зростаючі потреби самих людей. 
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MODULE-PROJECT TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHING 

UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN 

In this article, guided by research and synthesis pedagogical experience and by theoretical analysis, analysis modern 

pedagogical technology in education Languages is described interactive module-project technology. 

Complex description application these methods through the prism of Ukrainian as a foreign language is a scientific novelty of 

work. 

Using interactive module technologies in learning languages - a necessity dictated, on the one hand, by scientificaly-technical 

progress, the other - the needs of society. The use of mixed learning provides individualization and differentiation of the learning 

process, implements the principles of visibility, adaptability and ease of work, guarantees the objectivity of knowledge assessment. 
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      Постановка проблеми. Протягом останніх десяти-

літь науковці ведуть спроби систематизувати й узагаль-
нити основні етапи розвитку мови як засобу відображення 
когнітивної діяльності людини. Мова відображає 

дійсність і створює картину світу, унікальну для кожного 
народу, етнічної групи, мовного колективу, що 
використовує її як засіб спілкування. Мова – скарбниця 
культури, що зберігає культурні цінності – у лексиці, у 

граматиці, у фольклорі, у художній літературі, у формах 
письмового й усного мовлення. У мові неодмінно 
знаходять своє відображення природні умови, геогра-

фічне положення, хід історичного розвитку, характер 
соціального устрою, тенденція суспільної думки, науки, 
мистецтва, звичаї, традиції і т. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики об‟єктом 
особливої уваги науковців виступає дослідження взаємо-
зв‟язку мови та культури, аналіз етнокультурних особли-
востей спілкування представників різних націй. Це зумов-

лено як постійним розширенням міжкультурного діалогу, 
так і фактом усвідомлення неможливості пізнання націо-
нальної мови без урахування історичних та соціокуль-

турних особливостей існування її носіїв. Особливими 
одиницями, здатними відображати національно-культурну 
своєрідність мови на лексичному рівні, вважають реалії. 

Переклад відіграє далеко не останню роль у розвитку 
мов. Це не лише намагання передати певну інформацію 
засобами іншої мови, а й випробовування можливостей 

мови перекладу, її здатності передавати думку, 
висловлену іншою мовою. І якщо у мові перекладу 
бракує необхідних лексичних одиниць, саме перекладачі 
першими намагаються створити відповідний лексичний 

еквівалент у мові перекладу, коли вони натрапляють на 
лакуни. У процесі перекладу необхідно встановити 
мовні відповідності між мовою оригіналу та мовою 

перекладу, передати не лише мовні форми, а також і 
мовну картину світу. Саме при перекладі відбувається 
контакт не лише двох мов, а й двох культур. Те, що є 

очевидним для носія однієї мови, може бути 
незрозумілим для носія іншої мови. 

Проблема реалій завжди привертала увагу дослідників 
і була об‟єктом наукових пошуків як українських 

(Ф.С.Бацевич, Л.Г.Верба, І.О.Голубовська, Ю.О.Жлуктенко, 

Р.П. Зорівчак, А.О. Іванов, В.І. Карабан, І.В. Корунець, 
В.Д. Радчук, О.О. Селіванова, О.Ф. Таукчі), так і зару-
біжних вчених (Л.М. Верещагін, Л. Віссон, В.В. Красних, 

В.Г. Костомаров, Л.К. Латишев, Ю.Ю. Ліпатова, 
Ю.М. Лотман, Г.Е. Мірам, С.А. Моісеєва, В.Л.Муравьйов, 
В.Н. Телія, А.П. Чужакін). Сьогодні проблемою міжмов-

них перетворень в Україні займається нове покоління 
перекладачів: А.М.Барабуля, О.В.Борисова, О.В. Бурда-
Лассен, В.В. Гізер, Н.Б. Іваницька, Б.М. Колодій, 

І.О.Маляренко, О.О.Нагорна, Т.О.Попова, Я.В.Просалова, 
О.В. Радчук, Н.В. Руда, Н.С. Руденко, С.В. Скрильник, 
М.І. Сливка, Ю.П. Чала, Н.А. Чумак, Т.В. Шмігер та ін. 

Мета роботи – охарактеризувати теоретичні засади 

дослідження мовних одиниць, що належать до етнокуль-
турного мовного фонду та здійснити лінгвістичний аналіз 
проблем перекладу етнореалій, описати передумови 

відтворення етнокультурної специфіки у перекладі та 
зробити спробу підібрати адекватний вид перекладу у 
відповідності до семантики етнокультурної мовної одиниці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пробле-
ми взаємодії мови і культури, впливу культурних, 
соціальних та психічних чинників на мовні процеси 

викликають останнім часом посилений інтерес з боку 
мовознавців, адже такі дослідження відкривають 
додаткові можливості для наукового проникнення в сферу 
мовної свідомості, співвідношень мови і особистості.  

Вивчення етнокультурних мовних одиниць пов‟язане 
з поняттям «мовної картини світу», що стало предметом 
вивчення таких вчених як А.О. Іванов, І.Р. Корольов, 

В.Г. Костомаров, Ю.Н. Караулов, І.О. Маляренко, 
О.О. Нагорна, Ю.О. Письменна, В.М. Телія та ін. 
Їх дослідження, у свою чергу, зумовлюють підвищений 

інтерес до вивчення мовних явищ у зв‟язку з мисленням, 
свідомістю, культурою, світоглядом як окремої людини, 
так і мовного колективу, що дало поштовх появі таких 
нових мовознавчих галузей як етнолінгвістика, 

етнопсихолінгвістика, психолінгвістика, лінгвокульту-
рологія, теорія міжмовних комунікацій та ін. 

Джерелом вивчення ідіоетнічних, етнокультурних, 

національно-специфічних рис носіїв мови виступають, 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики об’єктом особливої уваги науковців виступає дослідження 

взаємозв’язку мови та культури, аналіз етнокультурних особливостей спілкування представників різних 

націй. В даній статті розглядається поняття «етнореалії», як особливої одиниці, здатної відображати 

національно-культурну своєрідність мови на лексичному та граматичному рівні. В роботі було 
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відтворення етнокультурної специфіки у перекладі та зроблено спробу підібрати адекватний вид 

перекладу у відповідності до семантики етнокультурної мовної одиниці. 
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насамперед, мовні лексичні одиниці, в яких виявляється 

зв‟язок мови з культурою етносу. 
Етнолінгвістика (грец. ethnos – народ й lingvo – 

лінгвістика) – напрям у мовознавстві, який вивчає мову в 
її зв‟язках із культурою, взаємодію мовних, етнокуль-

турних й етнопсихологічних чинників у функціонуванні 
та розвитку мови. Це наукова дисципліна, яка перебуває 
на межі етнографії і лінгвістики та вивчає стосунки між 

етносами і мовами, включає елементи соціолінгвістики, 
етнології, паралінгвістики, охоплює сфери етногенезу та 
етнічної історії, етномовні процеси у внутрішніх і 

міжмовних контактах, роль мови у формуванні етнічних 
спільнот, специфіку комунікативної поведінки членів 
певної національної лінгвокультурної спільноти тощо [9, 
с.284]. 

Серед питань, що досліджуються в етнолінгвістич-
ному річищі, на одне з пріоритетних місць перемістилися 
такі явища як взаємозв‟язок та взаємовплив мови, 

навколишнього світу та етносу, універсальні концепти та 
концептуальний аналіз мови, вивчення національних 
концептів, роль лексики в культурно-національному 
аспекті, опис важливих фрагментів мовної картини світу 

певного етносу та ін. Так, на думку О.О. Селіванової, 
необхідно визначитись із «етнокультурною ідентичністю» 
особистості, яка включає етнокультурну компетенцію і 

має такі складники: 
1) культурні установки; 
2) культурні цінності;  

3) культурні норми» [9, с.284]. 
Культурні установки передбачають схильність людини 

до певного вчинку, зумовленого етнічною культурою як 
попереднім досвідом повторення певних дій в ідентичних 

умовах. Така фіксована установка відображає не лише 
потреби індивіда й умови середовища, а й дії, які ведуть 
відповідну поведінку до успішного завершення. Інколи 

такі установки називають «забобонами», що фіксують 
упереджене ставлення до когось або чогось без вагомих 
підстав. «Забобони виникають як результат недостатніх 

знань або викривленого розуміння того, що стає об‟єктом 
забобонів» [9, с.284]. 

Культурні цінності «зумовлені культурою оцінки 
предметів і явищ дійсності за критеріями позитивного й 

негативного, прекрасного й потворного, потрібного й 
забороненого, придатного та непридатного, корисного й 
некорисного і т. ін.» [9, с.284]. 

В.М. Телія висуває гіпотезу про мовні одиниці як 
ланку, яка з‟єднує у своєрідний ланцюжок «тіло знака» 
та концепти, стереотипи, еталони, символи, міфологеми 

і подібні знаки національної, а поготів і засвоєної 
етносом загальнолюдської культури [10, с.215]. 

Перелік культурних кодів є доволі значним, зокрема 
існують соматичний, зооморфний, рослинний, 

астральний, аксіональний їх варіанти. Однак з погляду 
етнокультурної значущості виділяють такі коди 
культури, які є базовими, відображаються в мовних 

архетипних символах та відбивають міфічне мислення 
етносу: а) соматичний, б) просторовий, в) часовий, 
г) предметний, д) біоморфний, е) духовний [10, с.233]. 

Загалом, мовні одиниці реалізується в лінгвокультур-

ному просторі етносу. За визначенням В.Л. Муравйова, 
лінгвокультурний простір є оточенням, у якому існують 
носії конкретної мови та культури. До культурного 

простору вчений відносить наступні компоненти 

реальний світ, яким його сприймають представники 
конкретної лінгвокультурної спільноти (етносу): 

1) побут представників етносу;  
2) нагромадження знань та культурного досвіду;  

3) представники певної лінгвокультурної спільноти, 
їхні самооцінки та образи самих себе; 

4) представники чужої лінгвокультурної спільноти, 

образи та оцінки  «чужих» [8, с.20].  
Із сказаного випливає, що в етнокультурні мовні 

одиниці найчастіше позначають явища та об‟єкти, 

пов‟язані з повсякденним життям людини, побутом, 
культурою, суспільним життям. 

І.В. Корунець називає етнокультурні мовні одиниці 
як «the national units» і відносить до цієї категорії 

лексику « … designating national customs, traditions, folk 
rites and feasts, administrative or political systems, peculiar 
geographical, geological or environmental conditions of a 

nation's life. No less peculiar may also be the cultural or 
religious traditions of a nation often expressed through 
certain proper names or names of saints (cf. Ukrainian 
Івана Купала, Маковія, or Ireland's St. Patrick, Scottish 

tartan, American Uncle Sam or the British John Bull, the 
British Lion [6, с.123]. 

Монетарна система представлена лексичними 

одиницями shilling, penny, hryvnia, rouble, dollar, cent. 
Назва одягу – the Scottish kilt, tartan, the American 
Indians’ moccasins. Національні страви (national meals), 

елементи побуту, звичаї, традиції також належать до 
етнокультурних мовних одиниць: До етнокультурних 
мовних одиниць належать: 

English: Shepherd’s pie, bacon, jeans, Coca-Cola, corn-

flakes, sweater, tweed, whisky, moonlighter, whip, Holy 
Shroud, Holy supper, Pentacost, Сommemoration of 
ancestors, Whitsunday, the feast of Presentation, to bless 

water, bacon, Yorkshire pudding, frankfurters, hot dogs; ale, 
gin; stuffed cabbage (leafs), Epiphany, the feast of the 
Annunciation, miracle-workers, Willow Sunday/Palm 

Sunday, Passion Friday, the Easter Matins, the High mess, 
unleavened bread, the Feast of the Assumption of the Holy 
Virgin, Twelfth-day, the pre-Christmas fast, The Birthday of 
the most Holy Mother of God, The Archangel Michael’s 

Day, St. John the Baptist etc. 
Укр: кобзар, веснянка, коломийка, козак, запорожець, 

кептар, копа (яєць), пуд, січ, свитка, хата, лежак, 

лежанка, припічок, ослін, клуня, сажок, жлукто, троїсті 
музики, копаниця, заступ, вечорниці, борщ, вареники, 
галушки, кутя, медок, ряжанка, самогон, опришок, куліш, 

плачинда, верета, кочерга, ступа, коромисло, шинок, 
цеберко, перелаз, судник, гарба, гребінь, макітра, чирінь, 
прясла, пательня, бануш, призьба, литавр, гуслі, сурма, 
трембіта, бунчук, виборний, осаул, тулумбас, сіряк, 

свитка, плахта, гривня. 
Звернення до перекладу етнокультурних мовних 

одиниць дає змогу краще зрозуміти процес пізнання 

дійсності. Саме у цих мовних одиницях зосереджено всі 
когнітивні процеси: відображено сприйняття, розуміння і 
пізнання людиною навколишнього світу на різних етапах 
її розвитку; збережено пам‟ять поколінь про минулі часи. 

Мовні одиниці, якими вербалізовано етнореалії в 
сучасній англійській мові, є одним з фрагментів мовної 
картини світу, під якою у сучасному мовознавстві 
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розуміють світосприйняття та світорозуміння, яке 
виражається засобами певної мови і називають 
етнореаліями. Поняття «етнореалія» в сучасній науці є 

неоднозначним. Ця суперечливість сягає своїм корінням в 
історію розвитку лінгвістики. Історично склалося два 
основні підходи до визначення суті слів-реалій: 

перекладацький, пов‟язаний зі збереженням національно-
культурного наповнення в іншій мові, і країнознавчий, що 
корелює з розширенням етнокультурної свідомості. На 
сучасному етапі окремі аспекти етнореалій опиняються в 

полі зору лінгвокультурології й  когнітивної лінгвістики. 
Для того щоб висвітлити етнічну специфіку реалії, 

варто детальніше розглянути поняття «реалія», що є 

ключовим для філологічних наук і, зокрема, для 
лінгвокраїнознавства й перекладознавства, першочер-
говим завданням яких є і вияв національно-культурної 
складової мовних одиниць. 

Термін «реалія» в аспекті лінгвокраїнознавства всебіч-
но досліджувався Є.М. Верещагіним і В.Г. Костомаровим. 
Учені присвячували свої наукові праці вивченню 

іноземної мови крізь призму культури і вважали, що « … 
кумулятивна функція мови, пов‟язана зі збереженням і 
передачею позамовного досвіду певної мовної спільноти, 

яка йменується широким поняттям «культура», зумовлює 
вміст у лінгвістичному знаку екстралінгвістичної 
інформації, що позначається у мовознавстві терміном 
«культурний компонент значення». Саме завдяки 

виділенню культурного компонента значення слова, 
дозволила вченим виділити лексику з краєзнавчим 
культурним компонентом, до якої належать безеквіва-

лентна лексика (у тому числі реалії), конотативна лексика 
й фонова лексика. 

У перекладознавстві поняття «реалія» вивчалося 

такими вченими як Л.С. Бархударов, В.В. Гізер, 
І.О. Голубовська, Р.П. Зорівчак, В.В. Коптілов, 
Ю.Ю.Ліпатова, І.О.Маляренко, Л.П.Полянська, Я.І.Рецкер, 
Л.М. Соболєв, Н.А. Чумак, Є.І. Шумагер та ін.  

У сучасних перекладознавчих дослідженнях найчастіше 
цитують визначення реалії, запропоноване С. Влаховим і 

С. Флоріним. Так, С. Влахов і С. Флорін пропонують 
власне визначення реалії як особливої категорії засобів 
вираження, що містить «слова (і словосполучення), які 
називають об‟єкти, характерні для життя (побуту, 

культури, соціального й історичного розвитку) одного 
народу й чужі для іншого». Здебільшого реалії, будучи 
носіями національного і / або історичного колориту, не 

мають точних відповідників (еквівалентів) у інших мовах 
і, відповідно, не підлягають перекладу «на загальних 
підставах», вимагаючи особливого підходу [1, с.55]. 

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна ми знаходимо 

два визначення реалії, одне з яких розкриває національну 
специфіку цих лексичних одиниць своєї мови щодо іншої. 
За окресленим принципом вичленовуються «винятково 

свої» реалії з одновекторною, але небінарною 
направленістю їх перекладу в інші лінгвокультури. 
Власне кажучи, ця частина визначення співвідноситься з 

дефініцією до поняття «безеквівалентна лексика», 
запропонованого Є.М. Верещагіним і В.Г. Костомаровим. 
Згідно з цим визначенням, до безеквівалентної лексики 
належать слова «план значення яких неможливо зіставити 

з будь-якими іншомовними лексичними поняттями», які у 
строгому смислі слова є неперекладними [1, с.56]. Друга 

частина дефініції розкриває вже власне перекладознавчі 
аспекти цього поняття. 

Визначення С. Влаховим і С. Флоріним поняття 

реалій та спроби їх класифікувати є цінним внеском у 
розвиток лінгвокраїнознавства та теорії перекладу. 
Класифікацію реалій учені проводили за критерієм 

предметного поділу. Ознака місцевого поділу (залежно 
від національної та мовної приналежності) вбачається 
облігаторною для виявлення краєзнавчого компоненту. 
Так, за місцевим поділом краєзнавчі реалії належать до 

групи мікролокальних, оскільки вони вербалізують 
соціальні й територіальні об‟єкти та явища, характерні 
не так для регіону, як для міста або селища, що 

прогнозує і певні труднощі при перекладі такого типу 
реалій [1, с.71]. Виділяючи цю групу реалій, автори 
класифікації зауважують про певну умовність цього 
терміну, що, на наш погляд, зумовлено відсутністю 

перекладознавчих розвідок зі специфіки перекладу 
текстів саме краєзнавчого характеру на момент виходу 
(тепер уже хрестоматійної) монографії [1, с.71]. 

Більшість учених сходяться на думці, що проблему 
реалій, а відтак і етнореалій, як показників національного 
колориту та національної специфіки, почали активно 

висвітлювати лише на початку 50-х років XX століття. 
Зокрема, Л.М. Соболєв у 1952 році одним із перших ужив 
термін «реалія» у його сучасному розумінні.  

У галузі перекладознавства вагомий внесок в 

опрацювання проблеми реалій зробив відомий 
український лінгвіст В.В. Коптілов. Сучасні дослідження 
в цій галузі свідчать радше про розбіжності в думках 

вчених, аніж про одностайність щодо висвітлюваного 
явища. Так, у російській лінгвістиці А.П. Чужакін, 
А.В. Федоров, Я.І. Рецкер та ін. зараховували поняття 

«реалія» до «безеквівалентної лексики».  
Цю думку широко піддає критиці Р.П. Зорівчак, 

вважаючи, що реалії – «…категорія змінна, відносна, яка 
виступає чітко при бінарному контрактивному зіставленні 

конкретних мов (і культур)» [5, с.58], а це означає, що 
обсяг реалій мови-джерела буде варіюватись відповідно 
до словникового складу мови-реципієнта, що у свою 

чергу залежатиме від масштабів культурних і етнічних 
контактів відповідних мовних колективів. 

Р.П. Зорівчак внесла вагомий внесок у дослідження 

реалій. Своє власне визначення реалій Р.П. Зорівчак 
трактує на лінгвокраїнознавчій теорії слова Є.М.Верещагіна 
та В.Г. Костомарова. Так за Р.П. Зорівчак, «реалії – це 

моно- й полілексемні одиниці, основне лексичне значення 
яких вміщає (в плані  бінарного зіставлення) традиційно 
закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, 
чужої для об‟єктивної дійсності мови-сприймача» [5, 

с.58]. До того ж, Р.П. Зорівчак називає лексику, що має 
ідейно-естетичну цінність, «етнолексикою» [5, с.41], 
оскільки вона пов‟язана з національним колоритом, 

національною самобутністю і є етнічним компонентом 
культури. 

Це визначення становить для нас інтерес з двох 

причин: по-перше, воно охоплює всі текстові прояви 
варіативних форм реалій і дозволяє відмежувати реалії від 
суміжних явищ, таких як, наприклад, неологізми, терміни, 
діалектизми, символи; і по-друге, виходячи з твердження, 

що реалія являє собою комплекс етнокультурної 
інформації, можна припустити, що «реалія <…> може 
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набути в контексті будь-якої стилістичної функції, певної 

адгерентної конотативної семантики, більше того – стати 
ключовим словом» що у свою чергу не може не вплинути 
на способи перекладу, до яких повинен удатися 
перекладач у вирішенні відомого питання: «або показати 

специфіку і впасти в екзотику, або зберегти звичність і 
втратити специфіку» [5, с.85]. 

У сучасних дослідженнях краєзнавчої лексики 

В.В. Гізер, реаліями позначаються «як предмети і явища 
культури, так і слова, що їх позначають. У плані змісту 
реалії становлять факти, пов‟язані з державним устроєм  

певної країни, її природними особливостями, історією та 
культурою. У плані вираження реалії актуалізуються 
широким колом мовних засобів, до яких, здебільшого, 
відносять слова, словосполучення, речення і скоро-

чення» [2, с.108]. 
І.О. Маляренко визначає етнореалії як «національно-

специфічні реалії буття народу, що включають як 

специфічні феномени природи, так і матеріальні здобутки 
та надбання конкретної культури та історії» [3, с.80]. 
Дослідження етнореалій ґрунтується на припущені, що 
«здатність людини до категоризації пов‟язана з її 

досвідом та уявою, особливостями сприйняття, 
культурою» [7, с.81], а також поняттям ментальних 
репрезентацій, «під якими розуміють умовні функціонально 

визначені структури свідомості та мислення людини, що 
відтворюють реальний світ у свідомості, втілюють знання 
про світ і почуття, які він викликає, відображають стани 

свідомості та процеси мислення» [7, с.85]. Отже, процеси 
мислення і діяльності репрезентовано в англійських 
етнореаліях, які відтворюють зв‟язок ментальних і 

побутових процесів розвитку етносу. 
Н.А. Чумак розглядає поняття «етнореалія» стосовно 

інших видів національно-специфічної лексики, зокрема 

реалій, екзотизмів, запозичень, інтернаціоналізмів; 
з‟ясовує співвіднесеність етнореалій-галліцизмів та 
етноконцептів-галліцизмів. «Етнографічні реалії 
(етнореалії) апріорі не можуть передбачати наявність 

поняття «еквівалент», позаяк неможливо передати увесь 
потенціал наявної у них національно-специфічної  
інформації ніяким еквівалентом. Тому можна сказати, 

що поняття «реалії» співвідносне з поняттям 
«безеквівалентна лексика», у той час як етнореалії – 
слова, які запозичені з чужої мови та інтегрували в іншу 

мову,зберігаючи у ній культурну інформацію, тому 
терміни реалія» та «етнореалія» належать до різних 
наукових парадигм (перекладознавства і лінгвістики 
відповідно) [11, с.115].  

Н.А. Чумак спростовує погляди С.В. Галкіна-Федорук, 
А.О. Супрун, С.А. Тіміна, що вживають слово «реалія» на 
позначення явищ позамовної дійсності. Для слів, що 

позначають вчені реалії, застосовують поняття «екзотизм», 
як такі, що передають специфічні реалії побуту і культури 
тієї чи іншої країни, того чи іншого народу [11, с.115]. 

Н.А. Чумак чітко і переконливо розмежовує поняття 

«етнореалії» і «екзотизми», вважаючи їх нерелевант-
ними, оскільки зрозумілим стає те, що «екзотизм набуває 
стилістичного, національно-специфічного забарвлення 

лише за певних умов (адекватного сприйняття читачем, 
ступінню переконливості авторського тексту, врешті-
решт, доцільності  вживання самого екзотизму) у той час, 

як етнореалія від самого початку, ще не будучи введеною 

в «чужомовне середовище», несе стилістичне, смислове, 

концептуальне навантаження [11, с.119].  
Н.А. Чумак спростовує позиції авторів, які 

ототожнюють етнореалії із запозиченнями, як от 
Л. Сапогова, яка вважає, що «реалії можна визначити як 

вид запозичень, що зберігає максимальну подібність до 
іншомовного слова, функції якого у цільовій мові – 
позначати специфічні явища та поняття іншомовної 

дійсності» [11, с.120]. Доказами відмінності етнореалії і 
запозиченнь є ті, що «етнореалії мають повну чи 
часткову неадаптованість графічної форми, фонетико-

графічне варіювання, оказіональність вживання 
авторами у публіцистиці та подекуди відсутність 
фіксації в англомовних словниках [11, с.120]. 

Слід також відрізняти етнореалії від інтернаціона-

лізмів. Іноді стається так, що деякі етнореалії стають 
інтернаціоналізмами (gangster –«ганстер», park – «парк» 
тощо), оскільки вживаються у багатьох мовах. Тому такі 

інтернаціоналізми можуть назавжди і безповоротно 
перейти у ряд етнореалій британського етносу. Отже, 
«інтернаціоналізми становлять певну частину від 
етнореалій, яка може варіювати залежно від того, 

користується поняття, предмет тощо, які позначені цими 
етнореаліями, популярністю серед носіїв мови, у яку вони 
(етнореалії) інтегрували чи ні» [11, с.121]. 

Термін «етнореалії» не так поширений, як «реалії». 
Є.І. Шумагер однією з перших вдалася до використання 
терміну «етнореалії». «Словами-етнореаліями пропо-

нується називати слова й словосполучення з 
етноунікальним позначуваним, розуміючи під цим 
співвіднесеність змістового аспекту слова з предметами 
та явищами зовнішнього світу, характерними лише для 

даного етномовного колективу» [12, с.7]. 
І.О. Голубовська робить спроби розмежувати 

етнореалію і не етнореалію. Дослідниця бере до уваги 

принципи об‟єктивного добору лексичних одиниць, що 
мають необхідне культурне навантаження і пропонує 
такі критерії для відбору досліджуваних одиниць: 

принцип словникової (культурної) розробленості, що 
означатиме те, що дана етнореалія за наявності у 
словниках англійської мови буде маркуватися різними 
лексикографічними примітами, що приписуватиме її 

приналежність до тих чи інших галузей культури та 
буття; принципи частотності вживання та поширеності у 
межах фразеологічних одиниць англійської мови дають 

змогу диференціювати ту чи іншу етнореалію від 
екзотизму чи інших видів іншомовної лексики у царині 
англомовного публіцистичного дискурсу; принцип 

аксіологічної маркованості дозволяє стверджувати, що в 
етнореаліях, як реалізованих у мові культурних 
символах або культурних концептах чи то лінгвокуль-
турних концептах [4, с.12], зафіксована інформація, яка 

має конденсаційно-емотивне значення для етносу, в мові 
якого вона «зародилася». 

Висновки. Дослідивши лексичні одиниці, що містять 

інформацію про культурні універсалії того чи іншого 
народу, ми дійшли висновку, що вони можуть мати різні 
найменування: «слова з культурним компонентом»; 
«реалії»; «етнореалії», «етнографічні лакуни», «етнономі-

нація»; «національний символ». 
Основою утворення етноспецифічних реалій буття 

народу є природно-географічні, культурно-історичні, 
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суспільно-економічні особливості життя певного етносу. 
Етнореалії представляють етнокультурну інформацію та 
певні етнічні стереотипи. Вони невід‟ємні від місця та 

епохи, дають велику інформацію для пізнання способу 
мислення, побуту й історії носіїв мови-джерела. Етнореалії 
віддзеркалюють увесь зміст знань, досвіду, результатів 

діяльності і пізнання навколишнього середовища. 
Усе викладене дозволяє нам стверджувати, що 

етнографічні реалії – слова-референти, у номінації яких 

семантично відображено весь комплекс етнокультурної 
інформації локального характеру, яких не існує в ареалі 
іншої лінгвокультури. З огляду на все вищенаведене, 
очевидно, що переклад етнокультурних мовних одиниць, 

які не мають прямих відповідників в мові перекладу, є 
певною проблемою, але цю проблему можна вирішити за 
допомогою різноманітних перекладацьких стратегій. 

Перспектива подальшого дослідження полягає у 
проведенні типологічного зіставлення етнокультурних 
лексичних одиниць на крос-культурному рівні; виявлянні 

кореляції типів перекладацьких відповідників; пропозиції 
перекладацьких стратегій і тактик, адекватних для збере-
ження етноспецифічності національних лексичних одиниць. 

Література 
1. Влахов С. Непереводимое в переводе / С.Влахов, С. Флорин. / 

отв. Ред. Вл. Россельс. – М. : Высшая школа, 1986. – 416 с. 
2. Гізер В.В. Краєзнавча лексика в перекладі / Валерія Гізер // 

Наукові записки «Studia in honorem». Кіровоград. держ. ун-ту. Серія 
«Філологічні науки (мовознавство)». – Вип. 104. – Кіровоград, 2012. – 
С. 107-111. 

3. Гізер В.В. Краєзнавча лексика як об‘єкт перекладу (на 
матеріалі текстів краєзнавчого характеру) : автореф. дис. канд. 
філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Гізер Валерія 
Володимирівна.– Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.–К., 2010.–15 с.  

4. Голубовська І.О. Етноспецифічні константи мовної 
свідомості : автореф. дис... канд. філол. наук : спец. 10.02.15 – 
«Загальне мовознавство» / Голубовська Ірина Олександрівна; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 20 с. 

5. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних 
перекладів укр. прози) / Р.П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. 
держ. ун-ті, 1989. – 215 с. 

6. Корунець I.В. Theory and Practice of Translation : [підручн.] / 
Korunets I.V. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 446 c. 

7. Маляренко І.О. Інтегрований підхід до вивчення етно-реалій в 
австралійських поетичних текстах / І.О. Маляренко // Лінгвістика 
№ 1  (25), –Ч. ІІ, 2012. – Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К., – С. 79-85. 

8. Муравьев В.Л. Лексические лакуны : [учебн. пособ.] / 
В.Л.Муравьев.– Владимир: Изд-во Владимир. пед. ин-та, 1975. – 97 с. 

9. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енцик-
лопедія. / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 762 с. 

10. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагма-
тический и лингвокультурологический аспекты : [учебн. пособ.] / 
В.Н. Телия. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 288 с. 

11. Чумак Н.А. Етнореалії серед інших видів національно-
специфічної лексики (на матеріалі етнореалій-галліцизмів у 
сучасному англомовному публіцистичному дискурсі) / Н.А. Чумак 
// Філологічні трактати. – Том 5. – № 2. – 2013. – С. 114-122. 

12. Шумагер Е.И. Фоновая лексика, ее своеобразие и связь с 
культурой // Лексика и культура. Тверь : Тверской 
государственный университет, 1990. – 120 с. 

References 
1. Vlahov S. Neperevodimoe v perevode / S. Vlahov, S. Florin. / otv. 

Red. Vl. Rossels. – M. : Vysshaya shkola, 1986. –  416 s. 
2. Gizer V.V. Krayeznavcha leksika v perekladi / Valeriya Gizer // 

Naukovi zapiski «Studia in honorem». Kirovograd. derzh. un-tu. Seriya 
«Filologichni nauki (movoznavstvo)». – Vip. 104. – Kirovograd, 2012. – 
S. 107-111. 

3. Gizer V.V. Krayeznavcha leksika yak ob‘yekt perekladu (na 
materiali tekstiv krayeznavchogo harakteru) : avtoref. dis. kand. filol. nauk 
: spec. 10.02.16 «Perekladoznavstvo» / Gizer Valeriya Volodimirivna.– 
Kiyiv. nac. un-t im. T. Shevchenka. – K.,2010. – 15 s. 

4. Golubovska I.O. Etnospecifichni konstanti movnoyi svidomosti : 
avtoref. dis... kand. filol. nauk: spec. 10.02.15 – «Zagalne movoznavstvo» / 
Golubovska Irina Oleksandrivna; Kiyiv. nac. un-t im. T. Shevchenka. – K., 
2004. – 20 s. 

5. Zorivchak R.P. Realiya i pereklad (na materiali anglomovnih 
perekladiv ukr. prozi) / R.P. Zorivchak. – Lviv : Vid-vo pri Lviv. derzh. 
un-ti, 1989. – 215 s. 

6. Korunec I.V. Theory and Practice of Translation : [pidruchn.] / 
Korunets I.V. – Vinnicya : Nova kniga, 2003. – 446 c. 

7. Malyarenko I.O. Integrovanij pidhid do vivchennya etnorealij v 
avstralijskih poetichnih tekstah / I.O. Malyarenko // Lingvistika № 1 (25), – 
Ch. II, 2012. – Kiyiv. nac. lingvist. un-t. – K., – S. 79-85. 

8. Muravev V.L. Leksicheskie lakuny : [uchebn. posob.] / 
V.L. Muravev. – Vladimir : Izd-vo Vladimir. ped. in-ta, 1975. – 97 s. 

9. Selivanova O.O. Suchasna lingvistika : terminologichna 
enciklopediya. / O.O. Selivanova. – Poltava : Dovkillya-K, 2008. – 762 s. 

10. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya : semanticheskij, 
pragmaticheskij i lingvokulturologicheskij aspekty : [uchebn. posob.] / 
V.N. Teliya. – M . : Yazyki russkoj kultury, 1996. – 288 s. 

11. Chumak N.A. Etnorealiyi sered inshih vidiv nacionalno-
specifichnoyi leksiki (na materiali etnorealij-gallicizmiv u suchasnomu 
anglomovnomu publicistichnomu diskursi) / N.A. Chumak // Filologichni 
traktati. – Tom 5. – № 2. – 2013. – S. 114-122. 

12. Shumager E.I. Fonovaya leksika, ee svoeobrazie i svyaz s kulturoj 
// Leksika i kultura. Tver : Tverskoj gosudarstvennyj universitet,1990. –
120 s. 

 

 

Marchenko N.M., 

Senior Lecturer of the Chair for Foreign Philology, Translation and Methodology of Education. SHEI "Pereiaslav-

Khmelnytskyi State Pedagogical Hrigorii Skovoroda University", 1marchenko_n@ukr.net 

Ukraine, Pereiaslav-Khmelnytskyi 

FEATURES OF THE ETHNCULTURAL LANGUAGE UNITS’ REPRODUCTION  

IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION 

At the present stage of linguistics development, the subject of particular scholars’ attention is the study of the language and 

culture interconnection, and the analysis of ethno-cultural peculiarities of communication between representatives of different 

nations. This article presents the concept of «ethnoreality» as a specific unit capable of reflecting the national and cultural 

identity of a language at the lexical and grammatical level. The paper characterizes the theoretical foundations for the study of 

linguistic units belonging to the ethnocultural vocabulary. The linguistic analysis of the problems of ethno-realities translation 

has been done; the prerequisites for the ethnocultural specificity reproduction in translation are described, and the attempt to 

find an adequate type of translation in accordance with the semantics of the ethnocultural linguistic unit is made. 

Key words: ethnorealities, ethnocultural linguistic units, translation studies, ethnolinguistics, cultural codes, archetype. 
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         Постановка проблемы. В настоящее время 
коммуникативный подход становится приоритетным 

направлением в теории и практике иноязычного 
образования. Его значимость была обоснована на 
международном уровне еще в 80-е годы ХХ в. – в 

период, когда в международной практике был 
осуществлѐн ряд научно-исследовательских проектов, 
цель которых заключалась в формировании системы 

коммуникативного обучения. 
Следует подчеркнуть, что своему целостному 

формированию и развитию коммуникативный подход 
обязан обобщающему гуманистическому подходу к 

обучению иностранному языку, появившемуся в 
зарубежной методике иноязычного обучения в 60–70-е гг. 
ХХ века. Сутью гуманистического подхода является 

комплексная ориентация на личность обучаемого, на его 
интересы, потребности и возможности, а также на выбор 
методов, способов, форм и технологий обучения, которые 
соответствуют индивидуальным особенностям субъекта 

обучения. Для данного подхода характерна полная 
переориентация основного фокуса всего процесса 
иноязычного обучения с личности преподавателя и выбор 

на их основе методов преподавания на личность 
обучающегося и осуществление соответствующего 
выбора методического инструментария [1, с.22].  

Ещѐ в 80-е гг. ХХ в. в контексте развития коммуника-
тивного подхода были определены три уровня начального 
(базового) овладения языком: 1) уровень «выживания» 
(survival level); 2) «на пути к языку» (waystage level); 

3) пороговый уровень (threshold level), которые позднее 
были конкретизированы в перечне Общеевропейских 
компетенций овладения иностранными языками [2]. Для 

целого ряда западноевропейских языков были разрабо-
таны детальные требования и содержание этих уровней. 
Было определено, что содержание и процесс обучения 

должно формировать языковую компетенцию (владение 
языковым материалом для его использования в виде 
речевых высказываний), социолингвистическую компетен-
цию (способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуациями общения), дискурсивную 

компетенцию (способность понимать и достигать 
связности в восприятии и порождении отдельных 

высказываний в рамках коммуникативно значимых 
речевых образований), так называемую «стратегическую» 
компетенцию (способность компенсировать вербальными 

и невербальными средствами недостатки во владении 
языком), социально-культурную компетенцию (степень 
знакомства с социально-культурным контекстом функци-

онирования языка), социальную компетенцию (способность и 
готовность к общению с другими). В целом предпола-
галось, что овладение иностранным языком должно дать 
обучаемым возможность свободной коммуникации в 

естественной языковой среде, снятия языковых барьеров, 
достижения взаимного понимания и уважения [3]. 

По мнению Е.И. Пассова, «коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного 
процесса, которая заключается не столько в том, что 
преследуется речевая практическая цель (в сущности, 
почти все методические подходы и технологии 

прошлого и современности ставят такую конечную 
цель), сколько в том, что путь к этой цели представляет 
собой само практическое пользование языком. В 

коммуникативном подходе практическая речевая 
направленность есть не только цель, но и средство, где и 
то, и другое диалектически взаимообусловлено» [4, с.33]. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам носит 
деятельностный характер, поскольку речевое общение в 
данном случае осуществляется посредством «речевой 
деятельности», которая, в свою очередь, служит для 

решения задач продуктивной человеческой деятельности 
в условиях «социального взаимодействия» общающихся 
субъектов. При этом участники общения пытаются 

решить реальные и воображаемые задачи совместной 
деятельности при помощи иностранного языка. Таким 
образом, ключевой направленностью коммуникативного 

подхода является не просто обучение коммуникации, а 
обучение социальной коммуникации. Под социальной 
коммуникацией при этом понимается социальное 
взаимодействие в различных сферах общения, которые 

представляют широкий спектр общественной жизни.  

В статье рассматривается необходимость коммуникативной направленности лексических упражнений 

при изучении русского языка иностранными студентами как условия повышения качества речевой и 

коммуникативной деятельности обучаемых. Автор представляет основные теоретические и 

методические требования к организации языковой среды, способствующей развитию коммуникативной и 

речевой деятельности иностранных студентов при изучении русского языка как неродного, еѐ специфики 

для более эффективной реализации коммуникативных лексических упражнений в процессе обучения. 

Результаты, представленные в процессе исследования, способствуют модернизации методических основ 

обучения русскому языку как иностранному зарубежных студентов, в частности, обучению лексической 

стороне речи. 

Ключевые слова: иностранные студенты, коммуникативно-ориентированные упражнения, 

коммуникативная компетентность, русский язык как иностранный, языковая среда. 
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В частности, выделяются личная, образовательная, 
общественная (социально-культурная), профессиональ-
ная сферы общения. При этом коммуникативный метод 

развивает все языковые навыки обучаемого – от устной 
и письменной речи до чтения и аудирования. При этом 
грамматические умения и навыки осваиваются в 

процессе коммуникации: обучаемый сначала запоминает 
слова, выражения, языковые формулы и только потом 
начинает разбираться, что они собой представляют в 
грамматическом смысле. 

Цель статьи заключается в разработке теоретико-
методологических положений комплекса коммуника-
тивных упражнений для иностранных студентов, 

изучающих русский язык как иностранный в условиях 
русской языковой среды. 

Изложение основного материала. По мнению 
многих исследователей, система упражнений служит 

одним из центральных методических компонентов 
реализации коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку, поскольку она способствует 

формированию целевых навыков и умений во всех видах 
речевой деятельности [5, с.125]. В системе упражнений 
отражается вся концепция обучения иностранному 

языку и еѐ конечный результат. Упражнения (их 
номенклатура, характер, система) выступают одним из 
главных средств организации образовательного процесса 
при изучении иностранного языка. 

Как любая система, упражнения характеризуются 
иерархическими отношениями, поэтому понятие «комму-
никативные упражнения», как показывает проведенный 

нами анализ, трактуется различными исследователями и 
специалистами в педагогической науке и практике 
достаточно неоднозначно. В частности, в ряде случаев 

присутствует достаточно резкая дифференциация и 
искусственное деление всего комплекса упражнений на 
основные, главные (тем самым обязательные) – 
коммуникативные и на дополнительные, чуть ли не 

факультативные – это языковые (лексические, лексико-
грамматические, грамматические). Отметим, что подобная 
ситуация в педагогической практике наблюдалась в 

особенности на самом начальном этапе введения 
коммуникативного подхода в процесс обучения русскому 
языку как иностранному. В настоящее время в методике 

обучения подобный неоправданный «перекос» в 
понимании содержания и роли коммуникативных 
упражнений устранѐн. Тем не менее, дискуссии по этому 
поводу не завершены. В целом, как свидетельствует 

анализ теоретических источников, они развиваются в 
соответствии с двумя превалирующими подходами: 
коммуникативные упражнения как отдельный тип 

выделяются в соответствующую категорию наравне с 
проблемно-ориентированными, поисковыми, творческими и 
другого рода упражнениями; либо коммуникативные 

упражнения в соответствии с приоритетом коммуникатив-
ного подхода к обучению рассматриваются как обобщаю-
щая категория, в связи с чем предполагается, что большая 
часть упражнений, используемых в преподавании 

иностранного языка, должна носить коммуникативно-
ориентированный характер. Второй подход к трактовке 
понятия коммуникативных упражнений кажется нам 

более педагогически и научно оправданным, в связи с чем 
именно в данном контексте в следующих разделах нашей 

работы будет рассматриваться типология и иерархия 
коммуникативных лексических упражнений во взаимосвязи 

с их педагогической целесообразностью при обучении 
русскому языку как иностранному.  

Существенной для современной науки представляется 
проблема понимания коммуникативно-ориентированных 

упражнений. Нередко педагоги-практики, как показывают 
наши наблюдения, считают коммуникативно-ориентиро-
ванными упражнениями любые, в которых в той или иной 

степени задействованы определенные виды иноязычной 
речи и осуществляется еѐ развитие у обучающихся. 
Однако, на первый план в коммуникативном контексте, как 
уже подчеркивалось, выходит стимулирование не просто 

речевой, а речемыслительной деятельности субъекта, 
причем социально-обусловленной, именно данные 
аспекты, на наш взгляд, определяют природу и содержание 

коммуникативных упражнений.  
В связи с тем, что в нашем исследовании особое 

внимание уделяется коммуникативным лексическим 

упражнениям, уточним их понимание. В первую 
очередь, нужно отметить, что лексические упражнения 
играют важнейшую роль в освоении иностранного 
языка. Лексика – это центральная часть языка, которая 

является именующей, формирующей и передающей 
знания о каких-либо объектах, явлениях. Изучение 
лексики – неотъемлемая составляющая обучения ино-

странному языку, без которой невозможно изучить язык. 
Успешная речевая деятельность предполагает владение 
лексическими знаниями, умениями и навыками, которые 

представляют собой операции с лексическим материалом. 
В лингвистической литературе лексический навык 
определяется, как автоматическая автономная способ-
ность осуществлять ряд действий по вызову слова из 

долговременной памяти, а также способность соотносить 
данное слово с другой лексической единицей. 

Лексические навыки являются составной частью 

речевых умений говорения, чтения, аудирования и 
письма. С этой точки зрения лексические навыки 
классифицируются как продуктивные (говорение и 

письмо) и рецептивные (аудирование и чтение). 
Продуктивный лексический навык определяется как 
синтезированная операция, которая заключается в вызове 
лексической единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей или ситуацией общения, а также ее правильному 
сочетанию с другими лексическими единицами. В свою 
очередь, рецептивный лексический навык – это 

синтезированное действие, которое заключается в 
распознавании графического или фонетического образа 
лексической единицы и в соотнесении формы слова с его 
значением. В процессе обучения студентов русскому 

языку как иностранному преподаватель намечает ряд 
практических целей, которые обязательно включают цели 
формирования лексических навыков. Это навыки 

рецептивного и репродуктивного овладения словами, 
устойчивыми словосочетаниями и клише для формиро-
вания и расширения словарного запаса студентов, а также 

развития лексической догадки при обучении говорению, 
чтению и аудированию. Таким образом, под 
коммуникативными лексическими упражнениями в 
дальнейшем в нашей работе мы будем понимать 

упражнения, носящие коммуникативно-ориентированный 
и социально-обусловленный характер и направленные на 
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освоение лексического тезауруса иностранного языка, 

формирование рецептивных, продуктивных и репродук-
тивных лексических навыков и умений.  

Общим принципом коммуникативных упражнений 
при обучении иностранному языку, независимо от их 

типов и видов, является максимальная приближенность к 
реальной коммуникации. Это же касается и лексических 
коммуникативных упражнений. В связи с этим важно 

определить конкретные требования, на основании 
которых упражнения, в том числе лексические, можно 
отнести к разряду коммуникативно-ориентированных. 

Так, по мнению Е.Я. Григорьевой, И.А. Ореховой, 
Ж.В. Жиратковой о соответствии используемой в 
процессе обучения системы упражнений коммуникатив-
ному подходу можно говорить в том случае, если:  

а) она используется в условиях педагогически 
управляемой, тщательно спланированной и непрерывно 
изменяющейся в соответствии с требованиями социума, 

целями иноязычного образования, индивидуальными и 
групповыми целями обучаемых, языковой среды. 
Языковая среда демонстрирует и тем самым формирует 
подлинные социокультурные стереотипы коммуника-

ции, разрушает сформировавшиеся ложные стереотипы 
общения, погружает в национальное коммуникативное 
поведение, заставляя действовать в его рамках; 

обеспечивает реальные языковые контакты, раздвигает 
границы учебных речевых ситуаций при использовании 
коммуникативных упражнений, превращая весь период 

пребывания в языковой среде в естественную речевую 
ситуацию [5-7];  

б) она включает в себя упражнения для усвоения 
знаний, формирования навыков и развития коммуника-

тивных умений;  
в) в ней соблюдается чѐткое следование от простого 

к сложному;  

г) предлагаются разнообразные виды упражнений 
внутри типов в условиях вариативной языковой среды, 
формируемой с помощью разнообразного методи-

ческого инструментария и средств, приемов, форм 
обучения, способствующих активизации коммуника-
тивных процессов;  

д) все упражнения нацелены на развитие речемысли-

тельной деятельности (речемыслительный характер 
упражнений учит изобретать и сознательно строить 
речь);  

е) в упражнениях учитывается принцип индиви-
дуализации речевой деятельности, логически предопреде-
ляющий принцип отбора речевого материала и 

способствующий, прежде всего, адекватному процессу 
коммуникации. Речемыслительный характер упражне-ний 
тесно связан с принципом индивидуализации речевой 
деятельности. Учѐт индивидуальных особен-ностей 

обучаемого является главным средством создания 
мотивации и активности в ходе реализации 
образовательного процесса.  

Принцип индивидуализации при создании системы 
коммуникативных упражнений предполагает: а) отбор 
лексики на основе ее частотности для какой-либо речевой 
задачи в той или иной ситуации; б) отбор лексики, 

необходимой для обсуждения проблем межличностного 
общения; в) отбор проблем, связанных не со страной 
изучаемого языка, а со страной обучаемых [7, с.52];  

е) при создании упражнений учитывается принцип 

отбора речевого материала, предполагающий принцип 
ситуативности. Ситуативность является важным 
средством речевой стимуляции, способствует развитию 
речевого умения. При этом принцип ситуативности 

сочетается с принципом новизны, что обеспечивает 
необходимое развитие речевого умения, способности 
перефразировать, механизма комбинирования, инициа-

тивности высказывания, темпа речи и особенно 
стратегии и тактики говорящего [7, с.52].  

ж) все упражнения нацелены на достижение 

коммуникативной компетентности (свободное оформле-
ние высказывания), при этом четко определено 
непосредственное содержание коммуникативной компе-
тентности обучаемого как конечная цель обучения во 

взаимосвязи с социальными факторами [5, с.136].  
При этом под системой коммуникативных упражнений 

при обучении русскому языку как иностранному нами 

понимается ориентированная на конкретные условия 
обучения оптимальная организация упражнений коммуни-
кативного характера, извлекаемых из аппарата 

упражнений, для формирования у заданного контингента 
обучаемых коммуникативных умений в определѐнном 
объѐме и определѐнного уровня, с учетом определенной 

социальной специфики. Подчеркнем тот факт, что 
система коммуникативных упражнений не является 
продуктом определѐнной классификации, она организу-
ется в соответствии с определѐнной стратегией, общим 

подходом к обучению, спецификой коммуника-тивных 
единиц (речевых актов), выступающих в качестве 
предмета обучения, конкретных условий обучения и, 

наконец, самого объекта обучения – человека. 
Следует отметить тот факт, что именно оценка упраж-

нений с точки зрения соответствия коммуникативному 

характеру часто влечет за собой неудовлетворенность 
педагогами современными учебниками иностранного 
языка, в особенности русского языка как иностранного. 
Несмотря на стремление авторов учесть вышеперечисленные 

требования и декларирование коммуникативных целей 
обучения, некоторые из них являются не коммуникатив-

ными, а языковыми или условноречевыми. Несмотря на 
то, что разнообразие и достаточное количество трениро-
вочных упражнений абсолютно необходимы для формиро-
вания навыка, положения современной методики препо-

давания иностранного языка в условиях педагогически 
созданной (искусственной) языковой среды предполагают, 
что большинство лексических упражнений должно 

максимально приближенно воспроизводить, имитировать 
условия реальной речи, создавать речевую ситуацию как 
совокупность условий, необходимых и достаточных для 
речевого действия.  

В связи с этим для придания лексическому упраж-
нению коммуникативного характера достаточно:  

а) задать стратегию говорящего с помощью коммуни-

кативной задачи;  
б) заинтересовать обучаемых в общении;  
в) актуализировать взаимоотношения участников 

общения, обеспечить естественную ситуативность;  
г) придать вербальное и структурное разнообразие 

речевому материалу. Поэтому педагог всегда имеет 
возможность доработать систему упражнений учебника 

в коммуникативном плане, исходя из задач и условий 
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обучения, особенностей социального, возрастного и 
профессионального контекстов. Что касается контрольных 

лексических упражнений коммуникативного характера, 
то они должны быть адекватны целям обучения и 
измерять динамику приращения коммуникативной 
компетентности, что должно позволять педагогу 

вовремя вносить необходимые коррективы в 
используемую систему упражнений и методы обучения. 

Представленные наблюдения позволяют сделать 

выводы, что коммуникативные лексические упражнения 
при обучении русскому языку как иностранному 
привлекают обучаемых путем сосредоточения на 
интересующих их темах и представления им возможности 

выбора текстов и заданий для достижения целей обучения. 
Коммуникативная компетентность обучаемых развивается 
через их вовлечение в решение широкого круга значимых, 

реалистичных, имеющих смысл и достижимых задач, 
успешное завершение которых доставляет удовлетворение 
и повышает их уверенность в себе и своем знании 

иностранного языка. Применение коммуникативных 
лексических упражнений способствует развитию 
способности обучаемых и их желанию точно и к месту 
использовать изучаемый иностранный язык для целей 

эффективного общения, то есть развивает ситуативно-
обусловленные умения и навыки владения изучаемым 
языком. Помимо этого коммуникативные упражнения, по 

наблюдению специалистов, способствуют более быстрому 
овладению обучаемыми навыками иноязычной 
разговорной речи [4, с.45]. Это обеспечивается за счѐт 

усвоения различных видов речи, типовых диалогов и форм 
языкового моделирования. Здесь, на первом плане 
находится конкретная языковая модель.  

Безусловно, применение комплекса коммуникативных 

лексических упражнений не является единственным усло-
вием, обеспечивающим успешность обучения русскому 
языку как иностранному. Результативность обучения 

складывается из многих методических составляющих и 
владения педагогом не только концептуальными 
основами, но и широким и вариативным методическим 

инструментарием (для создания вариативной языковой 
среды). При этом определяющим фактором является 
целевая направленность всех составляющих системы 
обучения, которая в условиях сегодняшней образовательной 

системы, в соответствии с передовыми международными 
образовательными практиками, задается в компетентностном 

векторе развития. 
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Постановка проблеми. Не зважаючи на нестабільність 

у безпековій сфері України та Європи загалом, спричиненої 

вторгненням Російського війська на територію нашої 
держави, інтеграція України та її Збройних сил в міжна-
родні організації з безпеки та співробітництва залишається 
актуальною та вкрай необхідною. Завдяки присутності 
українських миротворчих контингентів в практичній 

більшості “гарячих точок” та активної миротворчої 
політики, Україна загалом та її Збройні сили зокрема, 
зміцнила свій позитивний імідж на міжнародній арені. 
Володіння іноземними мовами у військовій сфері є 

безумовним чинником кар‟єрного успіху кожного 
окремого військовослужбовця, тому питання рівня якості 
мовної підготовки особового складу ЗСУ потребує 

вирішення низки наявних викликів в даному аспекті.  
Мета роботи полягає у розкритті організаційно-

методологічних особливостей забезпечення вивчення 

англійської мові у вищій військовій школі на прикладі 
Національної академії сухопутних військ. 

Загалом проблематиці викладання іноземних мов 
присвячена величезна кількість наукової літератури.  

Проте в конкретно прикладному вимірі викладання 
іноземної мови у військовій школі, зокрема в одному 
вищому військовому навчальному закладі, це одна з 

низки робіт авторів присвячена даній тематиці, особли-
во, що стосується саме методологічного забезпечення 
курсу вивчення іноземної мови [3;13;14;15;16;17]. 

Отже, об’єктом дослідження є особливості методо-
логічного інструментарію забезпечення курсу вивчення 

іноземної мови та військово-спеціальної мовної 
підготовки у національній академії сухопутних військ. 

Предметом дослідження є методологічне забезпе-

чення, підготовлене на кафедрі іноземних мов та 
військового перекладу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні комунікативні 

підходи до викладання іноземної мови категорично запере-
чують можливість застосування старих радянських методів, 
що базувались на читацько-перекладацьких навичках слу-

хачів та тривалий термін застосовувались в українській 
військовій школі. З метою кардинальної зміни ситуації 
щодо викладання іноземних мов для майбутніх офіцерів, 
зокрема в Національній академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, починаючи з 2009 року 
було застосовано цілком нові підходи у навчанні.  

Так, навчання курсантів іноземній мові почали 

здійснювати виключно інтенсивним методом. Весь 
бюджет часу на вивчення англійської мови розподілявся 
наступним чином: замість однієї пари занять щотижня 

впродовж всього періоду навчання стало три заняття в 
тиждень на чотири семестри. А починаючи з поточного 
року (2019), коли бюджет часу на вивчення іноземної 
мови збільшено ще на 28% (див. табл.1), з‟явилася 

можливість продовжити період вивчення курсантами 
іноземної мови ще на один семестр.  

Таблиця 1 

Години, методологічне забезпечення та послідовність вивчення іноземної мови в Національній академії 

сухопутних військ (2012 та 2019 рр. вступу) 

2019 РІК ВСТУПУ 

 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр разом 

 Іноземна мова Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)  

навч/сам/звітн 90/60/ДЗ 90/45/ДЗ 100/50/Е 90/45/ДЗ 90/30/Е 

690/460/230 методичне 
забезпечення 

Campaign 1 
Campaign 1 

Лінгвокраїнозн. 
Campaign 2 

 
Campaign 2/ 
НАТО+ООН 

Військ.пер 
Стандарти/ 

Тактика 

2012 РІК ВСТУПУ 

 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр разом 

навч/сам/звітн 82/62/ДЗ 86/58/Е 70/56/ДЗ 62/28/Е 504/300/204 
 

Проаналізовано сучасні організаційно-методологічні особливості забезпечення курсу вивчення іноземної 

мови та військово-спеціальної мовної підготовки в Національній академії сухопутних військ. Розглянуто 

аспекти подальшого вдосконалення мовної підготовки для майбутніх офіцерів Збройних сил України. 

Ключові слова: мовна підготовка; інтенсивний курс; інноваційні технології; методологічне забезпечення; 

навчальний процес. 
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Що до безпосередньо методики викладання, то 

акцент здійснено на розвиток в курсанта навичок усного 

мовлення та сприйняття інформації іноземної мови на 

слух, тобто посилена мовленнєва діяльність. Найкраще 

дані навички розвиває комунікативний метод. 

Беззаперечно можна стверджувати, що відчутне збіль-

шення та розподіл аудиторного навантаження є вагомим 

аргументом на користь значного підвищення рівня 

мовленнєвої компетенції тих, хто навчається. Але, тут слід 

зазначити, що на додаток до цього в Національній Академії 
розроблена система власного методологічного забезпечення, 

котра відповідає найсучаснішим інноваційним технологіям 

викладання іноземної мови. Значним досягненням є повна 

тематична взаємозамінність викладачів в усіх курсантських 

групах. Науково-педагогічними працівниками кафедри 

іноземних мов та військового перекладу розроблена 

унікальна програма, за якою синхронно навчаються усі 

курсантські групи, та відповідні посібники. Це дозволяє як 

результат отримати уніфіковані знання з глибоким 

військовим ухилом без огляду на спеціальність.  

Мовний аспект (коли курсанти вчаться розмовляти, 

слухати та писати іноземною мовою) забезпечує дворів-

невий посібник “Campaign 1”. Та “Campaign 2” [18,19], які 

є серією книг, спеціально розроблених для військово-

службовців збройних сил, яким потрібно вивчення 

англійської мови для міжнародного співробітництва. В 

першу чергу призначений для сухопутних військ, але 

містить актуальний і функціональний матеріал, що може 

застосовуватись і до інших родів військ. 

Друга складова курсу – військово-термінологічний 
курс (військовий переклад), який крім цього включає в себе 

ознайомчий курс з військово-політичним блоком НАТО, 

організацією ООН та основи ділової англійської мови 

(документація багатонаціональних штабів) забезпечується 

спеціально розробленими посібниками: “Ділова англійська 

мова (письмовий аспект) для військовослужбовців” [7], 

“Військовий переклад” [1], “Північноатлантичний Альянс” 

[5], “Стандартні процедури НАТО”, “Тактика дій підроз-

ділів НАТО (відділення, взвод)” [10]. 

Посібник з військового перекладу англійської мови 

призначений для підготовки курсантів вищих військових 

навчальних закладів та професійних військовослужбовців 

ЗС України за фахом військових перекладачів. Його мета – 

дати тим, хто уже оволодів основами граматики 

англійської мови та пройшов курс розмовної практики з 

неї, розуміння її військово-спеціальної лексики, навчити 

прийомів перекладу, зокрема усного перекладу з листа та 

на слух текстів з військово-спеціальної та технічної 

тематики. Розрахований на 126 годин аудиторних занять. 

Показовим є те, що станом на 2019 рік навчальний 

посібник “Військовий переклад” вже втретє видається в 

оновленій та розширеній редакції.  

Навчальний посібник “Тактика дій підрозділів НАТО 

(відділення, взвод)” призначений для курсантів Націо-

нальної академії сухопутних військ всіх спеціальностей, 

котрі вивчають англійську мову. Метою даного видання 

є дати слухачам специфічні знання з військово-спеціаль-

ної лексики, структури, тактики дій та стандартних 

процедур Північноатлантичного альянсу.  
До даного посібника включено розмовні теми спеціаль-

ного змісту з базовими текстами і вправами до них, 

тематична лексика процесу прийняття рішень, алгоритму 

стандартних процедур, опису формалізованих документів, 

умовних знаків та абревіатур, що прийняті у Північно-

атлантичному альянсі, тактики дій підрозділів НАТО.  

Його структура передбачає вивчення матеріалу 

поурочно (всього 33 уроки), відводячи на кожен урок  

2–3 години в залежності від складності матеріалу. 

Згрупований тематично лексичний матеріал має 

поступове нарощування обсягу і складності, охоплює 

головні моменти життєдіяльності та тактики дій 

типового відділення та взводу Північноатлантичного 

альянсу. У додатках подаються абревіатури, умовні 

позначення та формалізовані документи, що прийнятті у 

Північноатлантичному альянсі та які зустрічаються не 

лише у текстах і вправах посібника і можуть, таким 

чином, використовуватися в роботі з різними 

військовими текстами, які не увійшли в даний посібник. 

Наступна складова – лінгвокраїнознавчий курс, який 

полягає у вивченні історії, культури, економіки, 

міжнародних відносин та збройних сил країни-носія 

англійської мови (Велика Британія, США). Тривалість 

курсу – один семестр. Посібник з лінгвокраїнознавства 

“Велика Британія” [4] є складовою частиною комплексу 

навчальних матеріалів для курсантів НАСВ курсів з 

програми інтенсивного вивчення англійської мови. Він 

розрахований на слухачів, які володіють основами 

розмовної мови та граматики першого рівня за 

нормативними вимогами STANAG 6001. 

Посібник має на меті збагачення та розширення 

словникового запасу курсантів з курсу країнознавства, 

розвиток навичок спілкування англійською мовою в 

обсязі тематики, залучення курсантів до активної 

мовленнєвої участі у обговореннях та дискусіях з 

достатнім рівнем граматичної та лексичної коректності. 

Посібник побудовано на лексичному та граматичному 

матеріалі, що містить нормативну граматику англійської 

мови та базовий лексичний мінімум другого рівня. 

Тексти складено на основі оригінальних країнознавчих 

матеріалів Великобританії. 

Окрім циклу посібників для проведення аудиторних 

занять, на кафедрі іноземних мов та військового перек-

ладу розроблено навчальне видання з поза аудиторного 

читання, котре дає можливість в необхідному обсязі 

забезпечити самостійну роботу курсантів та слухачів [6]. 

Посібник побудовано на лексичному і граматичному 

матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської 

мови та базовий лексичний мінімум другого рівня. Усі 

тексти укладено на основі оригінальних матеріалів. Зміст 

великої кількості лексичних одиниць розкривається в 

окремих вправах, що полегшує сприйняття та розуміння 

їх слухачами. Посібник складається з 30 текстів відібра-
них відповідно до тем  навчальної програми та вправ до них.  

Ще одним важливим аспектом загального методоло-
гічного забезпечення курсу англійської мови є суто 
лексична складова. З цією метою укладено українсько-
англійський та англо-український словники з глибоким 

військовим ухилом [8,9]. Автори в частині перекладу 
термінів українською мовою спробували наситити 
словники виключно автентичними українськими анало-

гами з максимальним униканням російськомовних кальок. 

“Українсько-англійський словник військових термінів 
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та супутньої лексики миротворчої спрямованості” містить 

терміни та термінологічні словосполучення, життєво 

необхідні миротворцям під час виконання операцій з 

підтримки миру, а саме: переклад організаційно-

структурних одиниць, військових звань, основних видів 

сучасного бойового озброєння, обладнання та техніки, а 

також охоплює переклад неспеціалізованих термінів щодо 

топографії, фізичних особливостей місцевості, погодних 

умов, медичного забезпечення тощо, знання яких є вкрай 

важливим для здійснення миротворчих місій. Поряд із 

загально-вживаною лексикою словник подає зразки 

сленгової лексики, колоквіалізмів та неологізмів, прита-

манних сучасному англомовному лексикону військово-

службовців, які беруть участь у миротворчих операціях. 
В англійсько-українському словнику військових термінів 

та супутньої лексики миротворчої спрямованості зібрано 

більше 9000 військових термінів та термінологічних 

сполучень за базовими темами військового перекладу, 

такими як сухопутні війська, військово-повітряні сили, 

військово-морські сили, війська зв‟язку, служби тилу 

тощо, а також найбільш часто вживана лексика із 

суспільно-політичної тематики та миротворчої діяльності. 

Словник розрахований на курсантів ВВНЗ та офіцерів-

слухачів мовних курсів, які володіють основами 

розмовної мови і граматики першого та другого рівня за 

вимогами стандартизованого мовного рівня STANAG – 

6001, а також для всіх хто самостійно бажає поповнювати 

свої знання з військової термінології та вдосконалювати 

навички з військового перекладу. 

Даний словник складено за алфавітно-гніздовим 

принципом. Основні терміни розташовані за алфавітом.  

В середині словникової статті наводяться терміни, що 

становлять словосполучення з заголовним словом: 

фразеологічні зрощення (або ідіоми), фразеологічні 

єдності, фразеологічні сполучення, фразеологічні вирази 

та дієслівні фразеологічні одиниці. Таким чином, словник 

забезпечує користувачів стандартними мовними кліше в 

різноманітних повсякденних ситуаціях, що суттєво для 

ефективної комунікації та створює всі умови для 

свідомого, раціонального оволодіння лексикою. 

Висновки. На кафедрі іноземних мов та військового 

перекладу Національної академії сухопутних військ є 

необхідне методичне забезпечення, як отримане від 

американської та британської сторін в рамках спонсорської 

допомоги, так і розроблене на базі найновіших навчальних 

технологій науково-педагогічними працівниками кафедри. 

Такий доробок є вагомим внеском до системи іншомовної 

підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України. 

Розроблене на кафедрі методологічне забезпечення курсу 

вивчення іноземної мови та військово-спеціальної мовної 

підготовки дозволяє перекрити 504 навчальні години,  

а з врахуванням питомої ваги Оксфордських видань 

(“Campaign 1-2”) – 864 навчальні години мовної підго-

товки.  

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що зусил-

лями керівництва та науково-педагогічних працівників 

кафедри іноземних мов та військового перекладу 

Національної академії сухопутних військ створено 

повноцінну “мовну школу” (див. табл.2) для підготовки 

військового фахівця, спроможного вико-нувати свої 

обов‟язки у взаємосумісності з іноземними військово-

службовцями, що є одним з пріоритетних завдань 

Основних засад мовної підготовки військовослужбовців 

Збройних сил України редакції 2019 року.  

Таблиця 2 

Методологічне забезпечення кафедри іноземних мов та військового перекладу 

Національної академії Сухопутних військ 

№ 

з/п 

Назва 

Автори 

Навч. 

час 

(год) 

КАФЕДРАЛЬНІ ВИДАННЯ 

1 Андрєєва С.А., Черник П.П., Левко М.І., Щерба О.В. Військовий переклад. Military translation (3-тє видання, 
доповнене): Навчальний посібник / С.А. Андрєєва, П.П. Черник, М.І.Левко, О.В.Щерба – Львів: НАСВ, 2019. – 

263 с. 
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Постановка проблеми. Збереження та ефективне 
використання водних ресурсів в Україні потребує 
раціонального їх розподілення ресурсо- та енерго-

збереження [1, с.7]. Важливим при цьому є розвиток 
науково-організаційних основ, що сприяє ефективному 
функціонуванню водогосподарського комплексу у країні 
[2, с.10]. Удосконалення водного господарювання 

потребує ефективної діяльності на основі наукових 
здобутків вчених, що забезпечить соціально-економічне 
зростання нашої країни [3, с.5]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
вирішення вищенаведеної проблеми знайшли своє відо-
браження у наукових працях вчених: С.І. Дорогунцова, 

В.В. Гребеня, Н.П. Коваленко, П.І. Коваленко, 
М.М. Паламарчука, М.І. Ромащенка, М.А. Хвесика та 
інших. Регулювання використання та охорони водних 
ресурсів в Україні ними розглядалося у контексті 

екологічних і економічних проблем та без достатнього 
аналізування розвитку науково-організаційних основ, 
що потребує комплексного всебічного дослідження. 

Мета статті полягає у з‟ясуванні та обґрунтуванні 
доцільності науково-організаційних основ регулювання 
водних ресурсів в Україні на початку ХХІ ст., 

встановленні значення водорегулювальних технологій 
для підвищення родючості ґрунту і покращання 
навколишнього природного середовища країни. 

Виклад основного матеріалу. На початку ХХІ ст. 

велике значення приділено розвитку науково-
організаційних основ регулювання водних ресурсів у 
різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Зокрема, 

ефективні науково обґрунтовані водорегулювальні 
технології розроблено в Інституті водних проблем і 
меліорації НААН разом із співвиконавцями: ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» 

НААН, Сарненською дослідною станцією, Брилівським, 
Одеським та Сульським опорними пунктами. 

Необхідно було знайти таке співвідношення між 
площею зрошуваних земель, обсягами води та енергії, 
потрібної для ведення зрошуваного землеробства, щоб 

мінімізувати всі види ресурсів без зниження 
продуктивності аграрного виробництва [4, арк.8]. З цією 
метою упродовж 2001–2005 рр. у відділенні зрошення 

Інституту водних проблем і меліорації НААН під 
керівництвом доктора наук П.І. Коваленка виконували 
дослідження за темою: «Розробити ресурсоощадливі, 
екологічно безпечні технології і технічні засоби для 

комплексної реконструкції та модернізації зрошувальних 
систем» [4, арк.1]. Доктори наук П. Ковальчук, 
Ю. Михайлов; кандидати наук О. Власова, В. Ковальчук, 

Т. Матяш, Т. Михальська, Н. Пендак, В. Петроченко, 
В. Попов, С. Шевчук розробили методи інтегрованого 
управління водними, земельними і енергетичними 

ресурсами, виходячи з потреби в них та фактичної 
наявності; ведення ресурсного менеджменту на зрошу-
вальних системах з поливом дощуванням; оптимізації 
агроландшафтів меліорованих територій за даними 

дистанційного зондування земної поверхні; типізації 
зрошуваних територій за їх ресурсним забезпеченням і 
ризиками, пов‟язаними з їх дефіцитом; оптимізації 

інженерної інфраструктури зрошувальних систем за 
приведеними експлуатаційними витратами [4, арк.3]. 

У відділі моніторингу та геоекології під керівництвом 

кандидата наук А. Шевченка виконували дослідження за 
темою: «Розробити та впровадити систему агротехнічних 
заходів, що забезпечують збереження родючості 
осушуваних земель з урахуванням сучасних еколого-

технологічних вимог» [5, арк.1]. Доктор наук С. Балюк; 
кандидати наук Е.Драчинська, О.Коваленко, К.Ковальчук 
сформували наукові основи та розробили схему 

класифікації земель на масивах зрошення [5, арк.3]. 
Основою класифікації стала диференціація угідь за їх 
стійкістю до різних видів деградаційних процесів та умов 

вирощування сільськогосподарських культур. Для 
виділення ареалів вченими рекомендовано певний набір 
заходів і технологій у рослинництві, що були спрямовані 
на мінімізацію негативних проявів антропогенної діяльності, 

максимальне використання ресурсного потенціалу терито-
рії та забезпечення економічно доцільної продуктивності 

З’ясовано, що на початку ХХІ ст. важливу роль для розвитку науково-організаційних основ регулювання 

водних ресурсів в Україні відігравали високоефективні науково обґрунтовані заходи зрошування та 

осушування земель. Визначено важливість використання геоінформаційних технологій у системі управління 

охороною ґрунтів від деградаційних процесів при зрошенні. Встановлено, що ефективне управління водними 

ресурсами здійснювали на основі розроблених вченими економічних, енергетичних та екологічних заходів, що 

сприяло підвищенню родючості ґрунту і збереженню навколишнього природного середовища. 

Ключові слова: розвиток, наукові основи, водні ресурси, зрошення та осушення земель, екологічна безпека. 

 



 
181  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

земель. Практичну реалізацію інформаційної продукції 

здійснювали на основі комп‟ютерних технологій шляхом 
створення спеціалізованих прикладних програмно-інфор-
маційних комплексів. Зокрема, розроблено програмно-
інформаційний комплекс диференційованої системи 

меліоративних і природоохоронних заходів для 
підвищення родючості ґрунтів. 

Особливого значення набуло еколого-меліоративне 

обстеження технологічного впливу на землі при водних 
меліораціях, оптимізація комплексу меліоративних 
заходів з управління родючістю ґрунтів, створення 

просторових систем підтримання прийняття практичних 
рішень при використанні земель у сільсько-господарсь-
кому виробництві [6, с.133]. З цією метою у відділі 
моніторингу і охорони довкілля під керівництвом 

доктора наук М.І. Ромащенка виконували дослідження 
за темою: «Розробити систему організації геоінформацій-
ного забезпечення управлінських рішень із стабілізації 

родючості ґрунтів на зрошувальних землях України» 
[7, арк.1]. Кандидати наук Е. Драчинська, А. Шевченко 
опрацювали загальну концепцію організації геоінформа-
ційного забезпечення просторових систем підтримання 

прийняття рішень; технологію використання еколого-
меліоративної стійкості природно-агромеліоративних 
систем при формуванні інформаційних ресурсів для 

систем геоінформаційного забезпечення вибору управлін-
ських рішень; ефективне ведення моніторингу меліоро-
ваних територій як основного джерела інформації для 

систем геоінформаційного забезпечення; оптимізацію 
системи геоінформаційного забезпечення з обґрунтуван-
ням та диференціацією протидеградаційних заходів [7, 
арк.3]. 

Розроблений вченими програмно-інформаційний 
комплекс моніторингу зрошуваних земель забезпечив 
оцінювання, моделювання та прогнозування еколого-

меліоративної ситуації на масивах зрошення з 
районуванням або типізацією земель за умовами 
функціонування природно-агромеліоративних геосис-

тем; оптимізацію або створення системи контролювання 
та мережі спостережень для одержання постійної 
інформації про стан об‟єктів; формування регіональних і 
локальних баз даних та спеціалізованого картогра-

фічного фонду; вибір та оптимізацію комплексу 
природоохоронних та меліоративних заходів щодо 
захисту територій від шкідливої дії вод, підвищення та 

збереження родючості ґрунтів [7, арк.31]. 
Упродовж 2006–2010 рр. у відділі зрошуваних 

меліорацій під керівництвом доктора наук П.І. Коваленка 

виконували дослідження за темою: «Дослідити закономір-
ності сталого функціонування природно-агромеліоратив-
них систем та розробити теоретичні основи інтегрованого 
планування водо-землекористування на сільськогосподар-

ських територіях» [8, арк.1]. Доктори наук В. Гофман, 
О.І. Жовтоног; кандидати наук В. Поліщук, В. Попов, 
Л. Філіпенко розробили принципи та структуру 

інформаційного забезпечення і обґрунтували модельний 
комплекс системи підтримання прийняття рішень для 
інтегрованого планування водо-землекористування на 
сільськогосподарських територіях. Алгоритм для 

регіонального рівня планування включав наступні етапи: 
типізацію Південного Степу України на основі 
оцінювання потенційної продуктивності, водозабез-

печеності, еколого-меліоративного стану земель та 

стійкості агроландшафтів; визначення районованих норм 
водо-потреби у зрошенні; обґрунтування переліку заходів 
з планування зрошення із урахуванням результатів 
типізації території; опрацювання технологічних заходів з 

оптимізації водо-землекористування [8, арк.3]. Вченими 
розроблено сценарії водо-землекористування та їх 
оцінювання за системою індикаторів з метою вибору 

оптимального варіанту з подальшого забезпечення 
обсягів витрат та прибутків для його реалізації. Для 
оцінювання сценаріїв використання водних і земельних 

ресурсів розроблено систему економічних, екологічних та 
гідрологічних індикаторів. 

У відділенні зрошення під керівництвом доктора 
наук П.І. Коваленка виконували дослідження за темою: 

«Дослідити особливості функціонування типових 
меліорованих територій у зоні зрошування, розробити і 
впровадити на пілотних об‟єктах технології 

інтегрованого управління водними, земельними та 
енергетичними ресурсами» [9, арк.1]. Доктори наук 
П. Ковальчук, Ю. Михайлов; кандидати наук О. Власова, 
В. Ковальчук, Т. Матяш, Т. Михальська, Н. Пендак, 

В. Петроченко, В. Попов, С. Шевчук опрацювали 
структуру і технічний комплекс автоматизованого 
управління споживанням водних та енергетичних 

ресурсів землекористувачами як системою з просторово 
розподіленими параметрами; комплексний показник 
меліоративних властивостей ландшафтів; класифікацію 

зрошуваних територій за різноманіттям агроландшафтів; 
технологію оптимізації розподілу обмежених ресурсів 
при річному плануванні, методи та алгоритми вибору 
зрошувальних норм для одержання дозволів на 

спеціальне водокористування [9, арк.9]. Вченими 
побудовано економічні моделі імітаційного моделювання 
варіантів ведення зрошуваного землеробства; екологічні 

моделі території зрошувальних систем для модернізації, 
визначення перспективних варіантів розвитку зрошення в 
Україні. Важливим було опрацювання методів оціню-

вання меліоративних властивостей ландшафтів за 
допомогою дистанційного зондування земної поверхні. 

У відділі гідротехніки під керівництвом доктора наук 
П.І. Коваленка виконували дослідження за темою: 

«Дослідити закономірності зміни екологічного стану 
водних джерел від техногенних чинників, розробити 
наукові основи та способи екологічно безпечного їх 

функціонування» [10, арк.1]. Доктор наук М.І.Ромащенко; 
кандидати наук І. Войтович, В. Корецький, А. Левченко, 
С. Мовчан, М. Морозов, А. Чернокозицький розробили 

концептуальні засади здійснення заходів із запобігання 
забруднення водних об‟єктів, які базувались на 
нормуванні антропогенного навантаження на водний 
об‟єкт за басейновими принципами [10, арк.3]. 

Науковцями визначено, що регламентація антропогенного 
навантаження має передбачати встановлення допустимого 
навантаження на басейн малих водних об‟єктів. Основним 

чинником зниження антропогенного навантаження на 
водні об‟єкти була оптимізація господарського викорис-
тання водозбірної площі на основі визначення допустимої 
розораності, оптимальних показників лісистості і 

замулення, а також водокористування. Ними з‟ясовано 
перспективний напрям водоохоронної діяльності, який 
полягав в утворенні у межах річкового басейну 
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централізовано керованих водоохоронних комплексів. 

Вчені встановили, що основними негативними 

антропогенними чинниками забруднення водних об‟єктів 

стало освоєння та підвищення розораності земель, 

скидання забруднених стічних вод, обміління і замулення 

русел річок та водойм, що призвело до порушення 

гідрологічного режиму і динамічної рівноваги природних 

систем [11, с.140]. Ними запропоновано комплексний 

підхід до вирішення зазначеної проблеми, що ґрунтувався 

на узгодженому поєднанні гідротехнічної меліорації з 

низкою заходів щодо захисту від забруднення домішками 

мінерального та органічного характеру [10, арк.3]. 

Визначено основні технічні заходи, спрямовані на 

поліпшення та захист екологічного стану водних об‟єктів: 

агротехнічні, протиерозійні, агролісомеліоративні, гідро-

технічні, водозберігаючі та водоохоронні. 

У забезпеченні подальшого економічного, соціального 

та екологічного розвитку України водні ресурси 

відігравали надзвичайно важливу роль. Тому ефективне їх 

управління розглядали як один із найвагоміших чинників 

сталого розвитку, зокрема сталого водокористування, що 

забезпечувало задоволення суспільних потреб у якісній 

воді [12, арк.10]. З цією метою упродовж 2011–2015 рр. у 

відділі водних ресурсів під керівництвом доктора наук 

М.І. Ромащенка виконували дослідження за темою: 

«Розробити наукові засади і методологію раціонального 

використання водо-ресурсного потенціалу, способи та 

методи управління водними ресурсами на сільських 

територіях» [12, арк.1]. Доктор наук Ю. Михайлов; 

кандидати наук В. Богаєнко, О. Власова, Ю. Даниленко, 

В. Петроченко, Д. Савчук, А. Шевченко розробили 

методологію визначення індикаторів оцінювання просто-

рових змін водо-ресурсного потенціалу сільських терито-

рій і стану використання водних ресурсів. Ними розроб-

лено метод сценарного планування інтегрованого управ-

ління використання водо-ресурсного потенціалу сільських 

територій, який передбачав оцінювання поточного стану 

водних ресурсів на основі водно-балансових розрахунків і 

визначення показників водокористування, встановлення 

сталих тенденцій використання водних ресурсів, 

формування пріоритетних сценаріїв на основі цільового 

водогосподарського балансу [12, арк.3]. 

Науковцями визначено, що основними сценаріями 

інтегрованого управління водними ресурсами певної 

території були оптимальні водогосподарські баланси, 

розраховані за нормами водоспоживання і водовідведення 

різної забезпеченості за атмосферними опадами, річковим 

стоком та дефіцитом водоспоживання. Для інформа-

ційного підтримання прийняття рішень щодо вибору 

сценаріїв управління водними ресурсами на основі скла-

дання в автоматизованому режимі водогосподарських 

балансів та їх градієнтної візуалізації вченими 

розроблено спеціалізовану комп‟ютерну систему [13, 

с.213]. На основі використання супутникових даних 

удосконалено систему просторового оцінювання водно-

екологічних та еколого-меліоративних ситуацій. 

У відділі екології водних екосистем і охорони вод під 

керівництвом доктора наук М.І. Ромащенка виконували 

дослідження за темою: «Розробити методологію 

формування сталих агроландшафтів на меліорованих 

землях гумідної зони та наукові засади їх використання і 

ренатуралізації» [14, арк.1]. Доктор наук Ю.О. Тараріко; 

кандидати наук А. Загайчук, С. Коломієць, К. Поліщук, 

О. Матвієць, О. Сидоренко, О. Цвєтова встановили 

механізми трансформації меліорованих агроландшафтів, 

обґрунтували принципи формування сталих агроланд-

шафтів на меліорованих землях. Науковцями удоскона-

лено концептуальні підходи до ренатуралізації осушува-

них земель, запропоновано і обґрунтовано основні 

показники та критерії необхідності здійснення ренатура-

лізації осушуваних земель, визначені напрями ефектив-

ного використання меліорованих земель [14, арк.3]. 

Встановлено принципи раціонального землекористування 

меліорованих ландшафтів, які включали: вчасне 

виконання запланованих робіт з догляду за режимами 

функціонування водоакамулюючих і дренажних мереж 

та споруд; здійснення комплексного еколого-меліора-

тивного моніторингу за станом осушуваних ґрунтів; 

розвиток культурно-землеробського використання 

земель із створенням сільськогосподарських угідь, 

сіяних сіножатей та пасовищ, кормових і овочевих 

сівозмін; розширення природоохоронного напряму з 

організацією заповідників та заказників; ренатуралізація 

деградованих, малопродуктивних осушуваних ґрунтів із 

створенням болотних і лісо-чагарникових угідь, 

водогосподарських об‟єктів; будівництво водосховищ та 

шлюзів-регуляторів, що компенсували водоакамулюючі 

втрати осушуваних ґрунтів [14, арк.120-121]. 

У відділі агроресурсів під керівництвом доктора наук 

М.І. Ромащенка виконували дослідження за темою: 

«Розробити моделі та алгоритми підсистеми викорис-

тання даних космічних знімків для планування зрошення 

у складі ІС «ГІС полив», розробити технічне завдання на 

розроблення підсистеми використання даних космічних 

знімків для планування зрошення у складі ІС «ГІС 

полив» [15, арк.1]. Доктори наук О.І. Жовтоног, 

Ю.О.Тараріко; кандидати наук В.Поліщук, Л.Філіпенко, 

А.П. Шатковський здійснено аналізування існуючих 

методів дистанційного зондування поверхні Землі, що 

були доступними на ринку інформаційних послуг в 

Україні; вибрано найбільш ефективні та доступні методи 

для вирішення комплексу завдань моніторингу стану 

ведення зрошуваного землеробства, корегування опера-

тивних планів поливів та інших управлінських рішень 

для підвищення ефективності системи зрошуваного 

землеробства [15, арк.3]. Здійснено оцінювання точності 

визначення параметрів стану посівів, вологозабезпе-

ченості ґрунту, водоспоживання сільськогосподарських 

культур та вмісту азоту у листках рослин за допомогою 

різних методів космічного моніторингу. Удосконалено 

існуючі моделі продукційного процесу та прогнозування 

рівня урожайності сільськогосподарських культур 

упродовж вегетаційного періоду на основі використання 

даних експериментальних досліджень та результатів 

космічного знімання у Південному Степу України. 

Встановлено ефективність використання космічних знімків 

для оперативного планування зрошення у складі ІС «ГІС 

Полив», де передбачено виконання системного аналізу-
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вання стану функціонування агрофітоценозів, визначення 

проблемних полів та діагностування чинників їх 

незадовільного стану, економічне обґрунтування коригу-

вання управлінських рішень [15, арк.4]. 

Висновки. Отже, на початку ХХІ ст. важливу роль 

для розвитку науково-організаційних основ регулювання 

водних ресурсів в Україні відігравали високоефективні 

заходи різного спрямування, опрацьовані вченими 

Інституту водних проблем і меліорації НААН разом із 

співвиконавцями. Зокрема, науковцями розроблено 

методологію формування сталих агроландшафтів на 

меліорованих землях гумідної зони та наукові засади їх 

використання і ренатуралізації; визначено закономірності 

сталого функціонування природно-агромеліоративних 

систем та теоретичні основи інтегрованого планування 

водо-землекористування на сільськогосподарських тери-

торіях; опрацьовано наукові засади і методологію 

раціонального використання водо-ресурсного потенціалу, 

способи та методи управління водними ресурсами на 

сільських територіях; з‟ясовано особливості функціону-

вання типових меліорованих територій у зоні зрошування, 

розроблено і впроваджено технології інтегрованого 

управління водними, земельними та енергетичними 

ресурсами. 

Велике значення вченими приділено розробленню 

системи організації геоінформаційного забезпечення 

управлінських рішень із стабілізації родючості ґрунтів на 

зрошувальних землях України; опрацюванню моделей та 

алгоритмів підсистеми використання даних космічного 

знімання для планування зрошення у складі ІС «ГІС 

полив». Важливим було визначення закономірностей 

зміни екологічного стану водних джерел від техногенних 

чинників, розроблення наукових основ та способів 

екологічно безпечного їх функціонування; розроблення 

ресурсоощадливих, екологічно безпечних технологій і 

технічних засобів для комплексної реконструкції та 

модернізації зрошувальних систем; опрацювання та 

впровадження системи агротехнічних заходів, що 

забезпечували збереження родючості осушуваних земель 

з урахуванням сучасних еколого-технологічних вимог. 
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It was found out that at the beginning of the ХХІ century highly effective science-based measures of irrigation and drainage 

of land played an important role in the development of scientific and organizational foundations of water resources regulation 

in Ukraine. The importance of using geoinformation technologies in the system of management of soil protection from 

degradation processes during irrigation has been determined. It was found that the effective management of water resources 

was carried out on the basis of economic, energy and environmental measures developed by scientists, which contributed to 

the increase of soil fertility and the preservation of the environment. 
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Formulation of the problem. The development of 

museology largely depends on the current trends of historical 

research and studios. Consequently, museology and local 

history are strictly interrelated: Museology is primarily 

based on local history work, and the search for local 

historians in the vast majority was carried out on the 

initiative of museums. The activity of museums in the 

regional dimension can be considered as a direction of local 

history research work on the reconstruction of the past 

region, which allows on the basis of the criteria of historical 

science to allocate artifacts from the cultural history of a 

socio-cultural environment and in accordance with 

museumification for preservation as a treasure and for 

further study. Therefore, the study of the origin and 

development of the museology of Sumy region in the 

context of local historical history expands the possibilities of 

a holistic understanding of the development of the material 

and spiritual culture of the region, taking into account the 

socio-historical, cultural, educational, and social movements 

that took place within it. 

Analysis of recent research and publications. 

G. Arefeva [1], L. Lynnyk [5], V. Gabrelyan [2], 

M. Zilberchtein [3], V. Kushnir [4], R. Mankovska [6], 
V. Maruchshenko [7], G. Mezentseva [8], V. Prokopchuk [9;10], 

L. Sapuhina [13], O. Savitsky [11], V. Savchuk [12], 

V. Tkachenko [14], O. Chyzhov [15] devoted their works to 

the study of local history research and development on 

institutions within the museum sphere. The research of this 

issue within Sumy region is devoted to the section of V. 

Chizhov's dissertation research, where, in particular, the 

attention is focused on the development of museology of 

Sumy region in the broad context of socio-political and 

cultural-educational movements, including a surge of 

scientific interest in local history. Therefore, an urgent 

question arises holistic coverage of the museology 

development in Sumy region, which took place in close 

relationship with local history studios. 

The purpose of the article is to study the process of 

formation of Museum business in Sumy region in the 

context of the development of local lore studies of the 

twentieth century. 

Outline of the primary research material. The 

development of museums and museology in Soviet-era 

Ukraine is closely connected with many social and cultural 

movements and administrative and organizational measures 

aimed at strengthening the state presence and control in 

various spheres. Despite the significant political and 

ideological implication of the then beginning of several 

institutions and institutions, it is worth noting their 

purposeful influence on the development of certain areas of 

research, studios, some related intelligence. So, in particular, 

refers to the historical and local history movement that 

prompted the regional scientific and creative research and 

understanding and preservation of antiquity, cultural heritage 

of museums. 

A significant influence on the rise of spiritual life and 

local history as a kind of form of its manifestation produced 

the overthrow of the autocracy, the national liberation 

struggle, which was conducted during 1917–1920., the fact 

of the proclamation of an independent Ukrainian state, 

marked the beginning of the national and cultural revival of 

Ukraine. Activities of the Ukrainian Central Rada and its 

government, the Ukrainian state Hetman P. Skoropadsky, 

Directory in the field of education, science, culture, though it 

was short in time, still contributed to the emergence of 

Ukrainian institutions of science and education, libraries, 

museums, memorabilia, uniting on this basis thousands of 

researchers, the spread of local lore on the periphery [9, p.6]. 

The factors that contributed to the mass character of the local 

history movement include the weakness of the Bolshevik 

government in the first years of its existence, and hence – 

flirting with different political forces and movements, the 

policy of Ukrainization, pressure on the Russified state-

political apparatus, which objectively contributed to the 

The purpose of the article is devoted to the study of the development of museology within the historical and 

cultural region of Sumy area, taking into account the intensification of local history movements and studios. It is 

proved that the development of the museum industry was caused by the degree of development of search 

expeditions and regional studies of the region, which, in turn, formed the basis for the emergence of museum 

institutions of different types and directions. Also, the factors of historical and cultural context that influenced and 

determined the main directions of local history. The formation of museum institutions was conditioned, firstly, by 

the nature of the Fund collection, within the framework of which the directions for further scientific research of 

local lore were accumulated. In-depth study of the history of the region, its material and spiritual culture created 

prerequisites for the use of historical science tools in museum practice, thus contributing to the professional 

development of the museum industry. 

Key words: museology, Sumy, regional movement, local historical studies, museum. 
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national-cultural construction, the creation of a network of 

scientific, educational, and cultural institutions. 

Museum building was greatly facilitated by the concern of 

central and local authorities about the development of museum 

work, the RNA of the USSR in the decree of March 11, 1921 

"On the purchase for public needs of private individuals of 

museum values" noted that significant collections antiquities 

of value to museums are proclaimed a national treasure. 
Subsequently, the Ukrainian government on December 24, 1922, 

banned the export of items of historical and cultural purpose, 

and in the decree "On the enactment of codes of public 

education" emphasized that museum work, as one of the 

main, needed by society for the systematic study of 

monuments history, conducting of mass-educational and 

excursion work, for education of feeling of pride and respect 

of workers for the historical heritage [12, p.218].  

A characteristic feature of the local history process of the 

early 1920s was the great interest in it from the general 

public, which was also dictated by economic needs. Local 

historians researched the productive forces of economic 

districts, created their organizational structures that had 

regional differences. Consolidation of local forces in the 

regions of Ukraine was actively provided by those scientific 

forces that in 1918-1920s moved from famous centers to 

peripheral cities. 

In November 1921, a commission on local lore was 

created at the VUAN (All-Ukrainian Academy of Sciences), 

which became the organizing link of local lore structures  

in Ukraine. It includes academicians A.M. Loboda, 

M.V. Ptukha, Professor D.O. Burling, V.G. Kravchenko, 

V.I. Luchitsky, A.Z. Nosov, S.P. Pasternak, M.V. Charleman. 

In general, the local history movement of the twentieth 

century dates back to 1925, when the Ukrainian Committee 

of Local Lore was founded, which generated a new trend in 

local lore and local lore. Peak years of activity of this 

organization are in the 20's - mid-30's of the twentieth 

century. Regional branches were active. The Committee of 

Local History worked under the direct leadership of the 

Ukrnauka NPO. The Bureau of Ukrnauk considered and 

approved the Committee's plans, states, budget, heard 

reports, reports. The Committee considered the identification 

and accounting of regional research units as essential for the 

cohesion of the local forces [10, p.57]. 

According to research, in 1925, 104 museums, 42 

scientific societies, 85 research departments were engaged in 

research in the local lore in Ukraine. Only 16 student groups 

of local lore have operated in Kyiv, uniting 800 searchers. 

The Chernihiv Institute of Local Lore guided the work of 

local organizations of seven organizations and societies 

[10, p.52]. Libraries have become centers of local lore in 

some places, in particular, the National Library of the 

UUAN, its branch in Vinnytsia, Kharkiv and Odesa Central 

Scientific Libraries), universities and vocational schools. In 

total, at that time, more than 350 centers were operating in 

Ukraine, which grouped scientific and local lore around the 

research and promotion of regional problems. As early as 

mid-1927, the Committee was empowered in all counties 

and county committees of local lore were established in 26 

counties out of 41. The WCC established a procedure for 

registering and interacting with societies. On September 6, 

1927, considering the message of the Konotop Local Lore 

Society about work and the desire to work in contact with 

the Committee, decided to "register the Konotop Local Lore 

Society and send a card for accounting". 

Gradually, the diversity of organizational forms of local 

lore was outlined, which did not fit into the structural row 

envisaged by the resolution of the First All-Ukrainian 

Conference. The official circles were in the colleges, 

schools, and not in the farms and reading rooms, scientific 

societies at universities, museums. Kyiv and Odesa 

Commissions of Local History worked. Study rooms have 

arisen and have proven themselves well, especially in the 

Vinnytsia branch of the National Library of the UUAN, 

bureau of local lore, local history museums, seminars, 

courses, regional societies. 

Interest in the history of his native land contributed to the 

development of museum work. Found materials and 

monuments of the past became the basis for the creation of 

museums of different profiles and museum exhibitions. 

The development of museum work in Sumy region began 

at the turn of the 19th and 20th centuries. The first museums 

on the lands on which the Sumy region was later established 

were the state museums created on the initiative of the local 

intelligentsia. The first museum in the region was created in 

Konotop. It was founded at Konotop County Zemstvo in 

1900. A prominent Ukrainian historian, O.M. Lazarevsky 

played an essential role in the organization of the museum. 

He designed the project of the future museum, donated the 

first exhibits (works of painting, weapons, manuscripts) 

[3, p.95]. In 1909 the Konotop Museum merged with the 

Chernihiv Museum of Ukrainian Antiquities into a single 

historical museum consisting of two sections. However, in 

1910, much of the Konotop Museum's collection was 

donated to the Chernihiv Archives Commission, and the 

museum's work ceased [15, p.40].  

The idea of organizing a museum in Sumy arose at the 

forefront of the city in 1918. To solve this issue, the local 

department of public education created a commission headed 

by teacher P. Bessonov. The collection of artistic and 

historical values from land estates and homes of wealthy 

people was started. Work on the creation of the museum was 

temporarily halted during the occupation of the city by the 

White Guard troops of General Denikin in August-

November 1919 until May 1921, and a museum exhibit was 

created. The Sumy County Executive Committee appointed 

the first director of the museum, the artist, poet and public 

figure Onatsky. On May 20, 1921, the Sumy Art and History 

Museum began to receive visitors. In the second half of the 

1920s, about 30% of the exhibits stored in the Sumy 

Museum had a historical and local history profile. 

In the 1920s, Romenski Museum occupied one of the 

leading places in its collection and volume of work since 

1935 the museum became local lore. The museum in 

Okhtyrka was founded at the end of 1920 by the efforts of 

the Committee for the Protection of Monuments of 

Antiquity, which operated under the Okhtyrsky District 

Department of Public Education. At the time of opening, 

there were about 350 exhibits in the museum [2, p.102]. In 

1921 it was named "Museum of Art, Antiquity, History, and 

Ethnography." 

The period of the 20's - the early '30s of the XX century 

was fruitful for museums in the region of research 
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(archeological, the study of monuments of history and 

culture, etc.). For example, in 1923, 1926, and 1929, the 

director of the Sumy Museum, Onatsky, together with the 

renowned archaeologist and art critic M.O. Makarenko, and 

the archaeologist S. Magura, explored archeological sites 

near the cities of Okhtyrka and Sumy. About 20 mounds 

were surveyed. In 1926, Onatsky drew up an archeological 

map of the Sumy district [13, p.7]. From the second half of 

the '20s of the twentieth century, The Glukhiv Museum, on 

the initiative of the director of the Ya.N. Morachevsky 

institution began researching local crafts: rope, woodworking, 

pottery, etc. From 1928 to 1932, archaeological surveys were 

carried out annually in the valleys of the Hlukhivschyna 

rivers in order to identify the sites of Stone Age people and 

Slavic settlements [15, p.44].  

In the '30s of the twentieth century, there is a setback in 

the museum sphere caused by the increased subordination of 

the activities of museums to the ideological needs of the 

Communist Party. Subordination of the work of museums to 

the needs of "building socialism" (popularization of 

communist ideology, the benefits of the socialist system) 

was fixed at the first All-Russian Museum Congress in 

December 1930. At the republican level, the instruction to 

ideologize the museums was soon fixed. business in 

Ukraine" [8, 31]. The traditional theme of local lore was 

considered "bourgeois" and criticized. The main attention of 

the museums was to pay attention to production topics, 

issues of village reformation, collectivization. Exposures 

remove Ukrainian and folklore materials. Museum 

specialists were subjected to repression. Thus, in 1937, he 

was arrested on charges of involvement in an underground 

nationalist organization, and the first director of the Sumy 

Art and History Museum, Onatsky was executed soon 

[13, p.9]. In the late 1930s, on trumped-up charges, 

M.M. Semenchyk, I. P. Halun, S. F. Kozlov – employees of 

the Romenski Museum were arrested [2, p.102]. 

The Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of 

the USSR from January 10, 1939, created the Sumy region. 

At the time of the foundation of the region, its museum 

network consisted of 7 institutions: Sumy Artistic and 

Historical, Konotop and Romany interregional local lore, 

Putivlsky, Okhtyrsky and Glukhiv local lore, Lebedinsky art. 

Shortly after the creation of the Sumy region, taking into 

account a large number of exhibits of the historical and local 

lore profile in the funds of the Sumy Art and History 

Museum, the regional authorities decided it appropriate to 

divide it into two separate museums - art and local lore. 

Conclusions and prospects for further research. In 

summary, it should be noted that local history as a scientific 

and cultural movement contributed not only to the 

development of scientific tools in the study of history and 

culture of the region but also led to the development and 

creation of a museum network of the "local" importance. At 

the same time, museums have accumulated all the research 

of local lore, presenting historical and cultural monuments in 

the expositions. Thus, an attempt was made to 

institutionalize the local lore movement, its forms, such as 

state and public: library, museum, archival, monumental 

were initiated. The method of collecting, systematizing, and 

generalizing scientific information was worked out, which 

also formed the basis for the formation of the stock museum 

collection. Local historians gave an example of self-

organization, the creation of various local lore structures that 

interacted and complemented each other, without losing the 

overarching goal of studying, scientific fixing of 

monuments, and subsequent representation in museums. The 

Sumy region museum is a clear indication of the 

development of local lore at the time, which directly 

contributed to the formation of the cultural heritage of the 

region. 
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СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ СУМЩИНИ ХХ СТ. В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Стаття присвячена дослідженню розвитку музейництва в межах історико-культурного регіону Сумщини, з 

огляду на активізацію нарощування краєзнавчих рухів і студій. Доведено, що розвиток музейної галузі обумовлювався 

ступенем розробки пошукових експедицій та краєзнавчих досліджень регіону, що, своєю чергою, складало основу 

зародження музейних закладів різного типу і спрямованості. Також окреслено чинники історико-культурного 

контексту, що впливали і визначали основні напрями краєзнавства. Формування музейних закладів обумовлювалося, 

насамперед, характером фондового зібрання, в межах якого були закумульовані напрями для подальших наукових 

краєзнавчих досліджень. Поглиблене вивчення історії краю, його матеріальної і духовної культури створювало 

передумови для застосування інструментарію історичної науки в музейній практиці, сприяючи таким чином 

професійному становленню музейної галузі. 

Ключові слова: музейництво, музейна справа, Сумщина, краєзнавчий рух, історичне краєзнавство, музеї.  
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Постановка проблеми. Для будь-яких досліджень 
важливим є використання архівних джерел. Серед них 
чимало відомих, а також неопублікованих. Значна 

джерельна база, щодо дослідження історіографії писан-
карства наявна в Науковому архіві Інституту археології 
НАН України.  

Сам він сформований із матеріалів різних фондів, але 
для нас особливий інтерес представляють архівні 
документи Федора Вовка та Данила Щербаківського. 

Серед інформації, що зберігається, знаходимо відомості 
про виготовлення писанок та їх використання у 
звичаєво-обрядовій культурі українців, вірування 
пов‟язані із ними, їх ілюстрації, перепиування з 

кореспондентами, історіографічні дослідження писан-
карства та орнаментації народних промислів тощо. 

Окремі факти про писанкарство Черкащини, з 

досліджуваного Наукового архіву Інституту археології, 
оприлюднили свого часу В. Мицик [2; 3] та В. Литовка і 
М. Хоменко [1]. Вони вказали, що у фонді 

Д. Щербаківського, зазначеного архіву, знаходяться 
ілюстрації писанок з різних місцевостей цього краю.  

Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу 
архівних джерел висвітлити побутування та дослідження 

писанки у 20-х рр. ХХ ст. 
Виклад основного матеріалу. Інформацію про 

виготовлення писанок у м. Борисполі у 1924 р. було 

взято з матеріалів Д. М. Щербаківського (1877–1927 рр.) 
українського археолога історика, педагога, музеєзнавця 
та мистецтвознавця. Вони були зібрані слухачкою 

Київського археологічного інституту П. Гудаловою-
Кульженко під час «екскурсію» до м. Бориспіль заради 
пошуку писанок. У її доповіді зазначено відсутність 
писанок у місті, і що там на Великдень виготовляли 

лише крашанки. Фарби купували в магазині. Тільки 
один школяр розповів, що його мама виготовила на 
Великдень три писанки, які віддала священнику при 

христосуванні. Далі дослідниця зазначає, що ігри з 
крашанками існують у Борисполі й нині: хлопчики, аби 
виграти якнайбільше яєць, одну крашанку видували й 
наливали воском. Таку крашанку називали «вощанкою». 

Запитуючи у місцевих жителів про писанки та 
пояснюючи їм, що це розписані великодні яйця, вона чула 
у відповідь: «То це крашанки!». Також П. Гудалова-

Кульженко зазначає й те, що повір‟я, пов‟язані з 
писанками, у Борисполі теж майже забуті. Проте їй 
вдалося зустріти селянку зі ст. Баришівка Одарку 

Коваленкову, яка сама розписувала писанки. Вона 
розповіла, що покладає на могилу своєї покійної дочки не 
писанки, а крашанки, а також цукерки й горішки [7].  

У процесі роботи із «Фондом Д. Щербаківського» 
було виявлено, ще низку невідомих та маловідомих 
матеріалів відносно писанок. Так, у матеріалах екскурсії 
на Волинь та Поділля, яка відбулася у 1926 році,  

зокрема серед люльок, мисок, глечиків, дукачів та  
інших етнографічних предметів, що були зібрані 
Д. Щербаківським та передані «з історико-побутового 

відділу до відділу народного мистецтва» Всеукраїн-
ського історичного музею ім. Т. Шевченка (м. Київ) 
знаходилося й 10 писанок [8]. В іншій одиниці цього ж 

фонду виявлена «Програма собирания писанок и 
вышивок», а також «Програма собирания писанок» 
[9, арк.3]. Серед листування, програм, чернеток, списків 
експонатів виявлено й рахунки за виконання тих чи 

інших робіт. Зокрема, у 1921 році Гнат Колцуняк написав 
розписку про отримання ним 85 тис. крб з каси за «250 
рисунків писанок [«Свастика»] тушею і 32 рисунки 

писанок красками (разом на 10+2 таблицях» [9, арк.18]. 
У справі збирання етнографічних матеріалів досить 
активно використовувалася кореспондентська мережа. 

Так, усім охочим надсилалися анкети та супроводні листи 
з роз‟ясненнями, в яких просилося давати відповіді на 
запитання, щодо виконання тих чи інших робіт у селі. 
Відносно писанок, то необхідно було вказати пишуть чи 

не пишуть або коли писали тощо. Автори зазначили, що 
така «заповнена анкета є для науки дуже цінним 
матеріялом» і для підготовки відповіді варто залучити 

сусідів, місцевого вчителя та ін. [9, арк.20]. 
Значною, у фонді є епістолярна спадщина, яка пред-

ставлена різними іменами, наприклад: М.Біляшівського, 
К. Болсуновського, Ф. Вовка, Є. Спаської, С. Таранущенка, 

У статті розглянуто, проаналізовано та оприлюднено архівні матеріали Інституту археології НАН 

України пов’язані з писанками.  

Методологічну основу становлять загальнонаукові принципи й методи дослідження. Серед них – 

пошуку, аналізу, узагальнення які дозволили дослідити дане питання та виявити окремі факти щодо 

досліджуваної теми.  

Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу архівних джерел висвітлити побутування та 

дослідження писанки у 20-х рр. ХХ ст.  

Не відомі широкому загалу, розглянуті джерела засвідчують існування писанок, їх використання під час 

великодніх звичаєво-обрядових традицій, у віруваннях українців у 20-х рр. ХХ ст. та зацікавлення ними. 

Ключові слова: писанкарство, Науковий архів, джерело, фонд, Ф. Вовк, Д. Щербаківський. 
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К. Широцького, В. Щербаківського та ін. Особливої 
уваги заслуговує листування Н.А. Коцюбинської з корес-
пондентами, з різних районів, з приводу збирання матері-

алів про писанки. Всі вони датуються 1927–1929 рр. [10]. 
Серед етнографічних матеріалів знаходиться чимала 

кількість й ілюстрацій писанок з різних сіл, міст, районів і 

областей України. Деякі з них чітко локалізовані, на 
інших не зазначено місця походження. Так само з назвами 
орнаментальних мотивів, які зображені на писанках Усі 
малюнки зроблені олівцем та схематичні. Зокрема маємо 

писанки з Поділля як історико-етнографічного району, 
Вінницької обл.., із с. Шпичинці Хмельницької обл.,  
із сіл Звенигородського р-ну, з Уманщини, Канівщини, 

Монастирища, Чигиринщини (Черкаської обл.), Жито-
мирщини та інших місць, а також з відомої колекції 
С. Кульжинського. Загальна кількість 482 малюнки [11]. 
Дана колекція є неоціненним джерелом з дослідження 

орнаментації писанок, а також поширення назв мотивів та 
картографування писанкарства як явища в Україні, в 
цілому. Також серед матеріалів зберігаються й чорнові 

напрацювання програми з дослідження писанок, 
народних кустарних промислів тощо. Зокрема, про 
писанки, то кореспондентам пропонувалося дати 

відповідь на запитання та повідомити: 1) місце де 
придбано писанки; 2) хто писав; 3) коли писали писанки; 
4) які звичаї існують під час писання писанок; 5) чим і як 
пишуть писанки (зазначивши при цьому які фарби 

вживають, з чого їх роблять, які знаряддя викорис-
товують; 6) які назви мають писанки; 7) що роблять з 
писанками (дарують, граються тощо); 8) «чи залишився 

звичай, що дівчина пише писанку парубкові»; 9) «чи 
готують писанки на продаж, чи тільки для себе»; 10) чи 
нема яких казок, пісень….; 11) «чи нема ріжниці в 

вживанні писанки й крашанки»; 12) «чи існує зараз в селі 
звичай писати писанки»; 13) «де ще окрім цього села 
пишуть писанки…». На заверешеня пропонується 
роз‟яснення як запакувати писанку у разі надсилання до 

Музею або коли залишається на збереження в автора 
анкети [11]. Якщо проаналізувати всі попередні програ-
ми, які були підготовлені дослідниками М. Сумцовим, 

С. Кульжинським, М. Кордубою про писанки, то у своїй 
суті вони є ідентичними. Єдине, що відрізняє її від інших, 
це те, що вказується як можна зберегти писанки у себе, 

щоб вони не пропали, як технологічно це зробити. Адже 
зазвичай вони є сирим яйцем, яке з часом може 
спортитися і вибухнути. Таким чином втрачався зразок. 

Досить цікавими виявилися реферати слухачів 

Інституту археології, які досліджували народне 
мистецтво. Зокрема, це роботи С. Шамраїва про писанку 
та К. Ярошевського про український народний орнамент 

[12;13]. Дослідження С. Шамраїва присвячене огляду 
літератури про писанку. На початку реферату автор 
зазначає, що ще до 20-х років ХХ ст. виявлена «література 

про писанки досить бідна ... та складається вона з 
невеликих заміток, які згадують про існування писанок та 
відзначають потребу їх дослідження». Не зважаючи на це 
С. Шамраїв вказує, що для її огляду ним буде викорис-

товуватися «хронологічно-бібілографічний метод» у 
поєднанні з намаганням показати як підходили до 
висвітлення того чи іншого питання різні дослідники 

писанок [12, арк.1]. Відзначимо, що вперше він зазначив 
методологію дослідження теми, на відміну від інших 

дослідників. Таким чином С. Шамраїв розпочав своє 
дослідження літератури з авторів які висвітлювали 
походження писанок; вказує яких поглядів вони 

дотримувалися та зазначає, що загалом існує два: перший, 
який більш науково доведений і пов‟язаний з 
язичницьким культом яйця, а другий з християнством яке 

використало символіку у своїх інтересах. Серед 
українських авторів, які розглядали це питання, він 
відзначає праці М. Сумцова, С. Кульжинського та ін. 
Аналізуючи їх напрацювання Шамраїв говорить, що 

звичай фарбування яєць поширений не тільки в Україні, 
але й у Європі. Використовуючи опрацьовані праці він 
також зазначає, що на нашій території було знайдено 

глиняні писанки. Наступними дослідник розглядає праці 
пов‟язані з орнаментацією та фарбами які використо-
вувалися під час розпису писанок. Автор зазначив, що це 
питання дуже мало висвітлено. «Зі всіх дослідників лише 

один, здається, Тадеуш Довгрід у своїй праці «Писанки» 
звернув на це увагу, та й то побіжно» [12, арк.8]. 
Розглянув автор і питання самого виготовлення писанок, 

коли це робили, в який час, які інструменти, фарби 
використовували, які існують технології оздоблення тощо 
та зазначає, що «взагалі питання початку виготовлення 

писанок освітлено у нас досить добре. Ми маємо багато 
даних у Кульжинського, Сумцова, Ястребова, Дмитренка 
та інших авторів» [12, арк.10]. Наступним, чому приділив 
увагу С. Шамраїв було питання використання писанок у 

Великодній обрядовості, знову вказавши, що найбільше 
його висвітлено у працях Кульжинського, Сумцова, 
Валуйка, Беньковського, Тірелова та ін. [12, арк.14]. Не 

оминув він й питання висвітлення дослідниками 
орнаментації писанок, їх походження, зокрема і 
класифікації, наводячи запропоновані розробки з цього 

питання Венкеля, Сумцова, Кордуби, Кульжинського та 
інших учених. Зазначаючи, що загалом усі розробки 
можна розділити на три напрямки: 1) за основними 
мотивами; 2) за п‟ятьма орнаментальними мотивами 

виділеними М. Сумцовим; та 3) за лініями, що ділять 
поверхню яйця на сектори. Останній досить ґрунтовно 
розробляв С. Кульжинський, який займався формуванням 

колекції писанок Лубенського музею К. Скаржинської та 
її дослідження. Підсумовуючи дане питання, автор вказує 
на те, що «назви писанок та їх значіння ми маємо досить 

багато згадок з ріжних авторів (Литвинова, Горленко, 
Ястребов, Сумцов, Кульжинський, Валуйко та инш.)» 
[12, арк.21]. На останок, С. Шамраїв звертає увагу на 
дослідників, які висвітлюють питання занепаду цього 

промислу та вказує, що попри це дуже прикрим є те, що 
«зникають палістки народнього мистецтва і зникають 
без сліду, бо змальовано писанок досі порівнюючи 

надзвичайно мало» [12, арк.24]. Безумовно, він мав 
рацію. Адже ще з початку ХХ ст. чимало дослідників 
відзначають поступовий занепад писанкарського 

мистецтва в багатьох регіонах. Не варто забувати й про 
те, що 20-і рр. ХХ ст. – це період боротьби радянської 
влади з релігією, народними обрядами та звичаями, а 
яйце один з культових символів Великодня. Водночас, 

як відомо з матеріалів архівного фонду «Етнографічна 
комісія» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, мистецтво 
писанкового розпису було досить поширеним явищем 

серед селянства у ці роки, що до речі підтверджують і 
матеріали Н.А. Коцюбинської.  
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Приділив увагу українському народному орнаменту у 

20-х рр. ХХ ст. К. Ярошевський, звертаючи увагу перш за 
все на питання уточнення, що таке народне мистецтво. У 
вступній частині, зробивши короткий історичний екскурс, 
автор висловлює думку, що «українське народне 

мистецтво – мистецтво селянської верстви, тісно зв‟язане 
з формами селянського побуту змінюється… в напрямку 
до певної ассіміляції з мистецтвом індустріальних 

центрів» [13, арк.7]. Дослідник зазначає, що загалом за 
короткий час, на початок ХХ ст. вийшли альбоми з 
виробами народного мистецтва, це й О. Косач, 

П. Литвинової та ін. Проте, не зважаючи на це, народне 
мистецтво, «а зокрема орнамент гине, а тому слід 
врятувати для життя і для науки те, що залишається, 
врятувати тепер, бо завтра буде пізно» [13, арк.8]. 

Основне завдання автор вбачає в «огляді наукової 
розробки питання про українську орнаментику» та 
«прослідити еволюцію наукової думки» [13, арк.10], 

розглянувши при цьому «праці по орнаментиці тканин, 
шиття, писанок, керамики і різьби» [13, арк.11]. Таким 
чином, розробка зацікавила нас у плані дослідження ним 
праць авторів про орнаментику писанок. Його 

напрацювання цікаві й в плані одного із наступних 
розділів нашої роботи, а саме про історіографію 
дослідження писанкової символіки, композиції тощо. У 

своїй суті це перше узагальнення літератури відомої 
К. Ярошевському на час підготовки рукопису. Перш за 
все, він зазначає, що вперше про орнамент як об'єкт 

дослідження заговорив Ф. Вовк у своєму виступі на ІІІ 
Археологічному з'їзді у Києві, у 1874 році. Не зважаючи 
на те, що відомий дослідник розглядав орнаментику в 
цілому та багато хто висловлював свої претензії до праці 

Вовка, вона, як зазначає автор «дала певну класифі-
каційну схему і поклала міцний теоретичний грунт в 
справі студіювання орнаменту народньої вишивки» 

[13, арк.18]. Окрім того, він зазначив, що дана праця 
«фактично являється єдиною узагальнюючою студією з 
поля орнаменту народньої вишивки» [13, арк.18].  

Наступні праці на які звертає увагу К. Ярошевський, 
це роботи у яких чітко локалізовані зразки народної 
орнаментики, зокрема альбоми, О. Косач, П. Литвинової. 
Говорячи про працю М. Сумцова «Писанки», дослідник 

відзначає, що відомий вчений аналізуючи орнаментику 
писанок висловлює думку, що вона «є цілком 
оригінальна, традиційна, в ній виявляється вільна 

сферична творчість народу, матеріалом для якої служить 
переважно місцева флора і предмети побуту» 
[13, арк.21]. Про те, з таким не погоджуються відомі 

дослідники писанкової орнаментики кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. як М. Кордуба та В. Ястребов. Не 
зважаючи на це, автор проводить детальний розгляд та 
аналіз праць М. Сумцова та М. Кордуби, що стосується 

орнаментики. Завершуючи огляд літератури щодо 
орнаментації писанок, дослідник звернув увагу на 
роботи С. Кульжинського та М. Валуйка та зазначив, що 

по суті «ця галузь народньої орнаментики, … найкраще 
вистудіювана ….. порівнюючи з иншими галуззями 
народньої орнаментики» [13, арк.32]. 

У даному Науковому архіві закладу зберігаються 

етнографічні матеріали Федора Вовка (1847–1918 рр.) 
доктора природничих наук, доцента кафедри географії 
та антропології Петроградського університету, українсь-

кого й російського ученого, антрополога, етнографа, 

історика, археолога та інших відомих дослідників 
народної культури. Хронологічні рамки зібраних 
документів датуються 1870–1918 роками. Зокрема, 
становлять чималий інтерес етнографічні матеріали, у 

яких маємо відомості про писанки. Їх виявлено, у дописах 
за 1894 р. А. Глушкевич із с. Стецева Снятинського пов., 
Станіславської губ. (нині Івано-Франківська обл.) [5] та 

В. Дзюбалюк із с. Залуччя, Коломийського повіту цієї ж 
області [6].  

Серед різноманітних замальовок та малюнків 

знаходяться й декілька примірників кольорових листівок 
та два художні малюнки писанок. Листівки надіслав 
Ф. Вовку – Ол. Алешо. На одній із них зображено 
писанку з назвою «жоржина», а на іншій «трилистник» із 

с. Лобачів, Таращанського пов, Київщина. На ще одній 
листівці, маємо зображення писанок із Київщини [4]. 
Дані матеріали являють собою особливий інтерес, адже 

ми маємо цікаві джерела щодо орнаментації писанок. 
Висновки. Отже, фонди Д. Щербаківського та 

Ф. Вовка, які зберігаються в Науковому архіві Інститут 
археології НАН України виявилися досить важливими у 

дослідженні нашої проблематики та у виявленні різних 
груп історіографічних джерел. Це у свою чергу значно 
збагачує історіографічно-джерелознавчу базу писанкарства.  
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Formulation of the problem. In the context of 

adaptation in a non-ethnic  environment,  the transfer  
and preservation of the basic foundations of authentic culture 
are of considerable and almost exceptional importance for 

the representatives of any national community. This 
provides, first and foremost, a sense of the natural, cultural 
environment, national and cultural identity with compatriots 

of the "great homeland," which eventually becomes a 
specific catalyst for the development of a diasporic 
community in the conditions of another society. Such 
processes are undoubtedly taking place in the Ukrainian 

diaspora, especially in the countries of the North American 
continent – the USA and Canada, where the number of 
Ukrainians is one of the largest in comparison with other 

countries. Formation of national communities and their 
rallying is based on cultural, educational work, which 
enables members of the community to preserve and 

reproduce the usual cultural environment of life, which 
without exaggeration contributes to the normal level and 
rhythm of human existence and integration into the existing 
dominant socio-cultural environment. 

Ukrainian communities that emerged and formed in the 
USA and Canada for a long time in the twentieth century due 
to the several emigration waves, in their own way they led to 

the development of certain forms of cultural organization of 
life, the work of both amateurs and professionals. It should be 
noted that cultural and artistic non-governmental 

organizations and subsequently professional collectives 
became involved in the creation of a particular layer of culture 
that was perceived differently not only outside Ukraine, but 
also directly in the environment of its life, representing 

nationally authentic samples of the culture of its people and 
creating highly professional. Thus, it should be emphasized 
that musical culture plays a vital role in the cultural and 

artistic development of Ukrainians diaspora, which, due to its 
versatility to perception and interpretation, becomes an 

instrument of a sufficiently deep and thorough integration 

factor. First of all, we are talking about amateur bands that 
reached a high professional level, which was characteristic of 
the beginning and the first half of the twentieth century., As 

well as professional groups, music and choral, formed in the 
postwar period and associated with emigration abroad Ukraine 
is a beggar of the intelligentsia, educated and creative. Thus, 

studying the activities of Ukrainian music groups of the 
diaspora of the designated area gives a systematic view of the 
general tendencies of their cultural and social development. 

Analysis of recent research and publications. Scholars 

have considered the problem of choral art in the context of 
the development of culture and art of the Ukrainian diaspora, 
and the musical art in particular. Thus, the issue of musical 

culture, drawing attention to the peculiarities of choral 
culture, was highlighted in the works of O. Bench-Shokalo, 
L. Bilovus, Y. Dovbush, N. Kostyuk, L. Kurbanova, 

L. Obukh, G. Shibanov. An instead systematically Ukrainian 
musical diaspora was developed by art critic G. Karas. At 
the same time, defining the genesis of the development of 
choral art as a basis for the amateur musical culture of the 

Ukrainian communities of the diaspora is an essential factor 
in the way of studying the formation of professional choral 
groups and needs scientific reflection. 

The purpose of the article is to reveal the peculiarities 
of formation of choral art of the Ukrainian North American 
diaspora in the second half of the twentieth century as an 

essential component of the development of musical culture 
in the context of the deployment of socio-cultural 
movements and the importance of artistic grouping of 
Ukrainian communities. 

Outline of the primary research material. Choral 
singing has held a leading position in the musical life of the 
Ukrainian community abroad, due to ancient historical 

traditions. In the first two waves of emigration, they became 
"a cement that solved the community and at the same time 

The purpose of the article is devoted to the study of the activities of amateur and professional choral groups 

of the Ukrainian diaspora in the USA and Canada in the second half of the twentieth century, which became 

one of the first musical centers that represented Ukrainian culture abroad. The work focuses on the origins of 

the formation of amateur groups in the early twentieth century, moreover, the genesis of choral art to the 

professional development of choral groups. It also shows the historical and cultural context and conditions 

under which the transition to a higher, professional degree of development of musical and performing skills 

took place, the development of song and spiritual culture and the importance of the societies and communities 

that created and functioned in Ukrainian churches. Formation of choral music groups of the Ukrainian 

diaspora was conditioned, first of all, by the nature of the emigration of Ukrainians abroad, where the powerful 

forces of intellectuals and artists were already accumulated, which became the driving force for the cultural 

development of Ukrainian communities in the diaspora. The high level of professional education and 

performing skills in the musical field caused the emergence of professional choral and instrumental music 

groups that have popularized Ukrainian culture in the world. 

Key words: Ukrainian diaspora, choral art, groups, musical culture, choral chapels, church choirs, 

societies, communities. 
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was an isolator against the all-encompassing assimilation 
atmosphere of the American cultural and civilizational 
climate" [8, p.17]. In diaspora performing practice, a trend 

related to the desire for the historical authenticity of 
performance was relevant. Therefore, the characteristic of 
the first amateur period in choral performance is the 

preservation of ethnic and artistic traditions. Choral singing 
was one of the most common forms of celebration among 
the first expatriates. During this period the choral art of the 
Ukrainian diaspora actively developed. Due to the current 

work of the Ukrainian People's Union in America and the 
Ukrainian Workers House Society, a large number of choirs 
are created in Canada. As early as 1924, a dramatic and 

musical commission was organized at the V Congress of the 
Ukrainian Workers' Association, under whose leadership a 
library of musical works for choirs was formed. Also, an 
essential event in the history of the musical art of the 

Ukrainian diaspora was the arrival of the Ukrainian National 
Choir under the direction of O. Koshits. The collective was 
the winner of the annual competition of four-state singing 

lovers, which was organized by the newspaper Chicago 
Daily Tribune [2, p.121]. 

Another equally famous and legendary group – the 

Ukrainian choir "Dumka" from New York that popularized 
Ukrainian choral art in the USA and Canada, enriching the 
cultural and spiritual life of the Ukrainian diaspora. In 1995, 
the Dumka Choir celebrated its 45th anniversary, the 

celebration of which received praise from the Ukrainian-
language press. In general, the Dumka Choir has done a 
great deal to preserve national identity in a non-ethnic 

environment throughout its creative career. 
Another choral group that deserves attention and has a 

rich history and experience in popularizing Ukrainian song 

at numerous festivals, concerts in the USA, Canada is the 
Prometheus Men's Choir from Philadelphia. All the cultural 
events, with which this collective participated, received 
applause from the music critics and specialists in the first 

pages of the press, which aroused interest and respect for the 
Ukrainian people and their culture [1, p.49]. 

In the history of national musical culture, the work of the 

prominent Ukrainian choirmaster, lecturer, public figure, 
native of Poltava region N. Gorodovenko (1885-1964), who 
left a noticeable trace on the territory of Canada, where he 

spent the last years of his life, has occupied a prominent 
place. He was the founder and head of the Dumka Chapel, 
and he was one of the first one to be awarded the title of 
Honored Artist of the USSR in 1926 [11, p.16]. Upon his 

arrival in Canada in 1948, the amateur choir "Ukraine" was 
created for him, to which working youth coming to Canada 
from Europe were recruited. However, N. Gorodovenko 

managed to achieve a high mastery of choral performance. 
The choir's repertoire included up to 500 works by Ukrainian 
and foreign composers, which testifies to the high level of 

the collective reached by Gorodovenko. Spiritual music 
occupied a prominent place in the band's concerts. In 
general, in the 1950s and 1960s N. Gorodovenko played a 
significant role in the spiritual and artistic life of the 

Ukrainian diaspora of Canada, especially in the 
popularization of the Ukrainian song. 

In the first half of the twentieth century, many Ukrainian 

choirs are created in the US and Canada. The parents' faith 
was the foundation upon which social, cultural, and artistic 

life was built. In all the churches there were choirs led by 
priests or deacons. In the USA, the Society of Deacons-
Lecturers was founded (1913), which promoted the choral 

culture of Ukrainians. As evidenced by research [8, p.12], 
gratitude teachers were the primary cultural and educational 
workers in emigration. Thus, at the initial stage of Ukrainian 

emigration amateur choirs were founded, mainly church 
ones, headed by priests and deacons. 

The choral industry was not a typologically uniform 
artistic phenomenon, but it has become more diverse. Its two 

components – church-singing practice and the democratic 
singing movement – are expanding in their types and content. 
Professionals come to the leadership of the church choirs, 

and the works of Ukrainian composers of the early twentieth 
century are actively introduced to Divine Services. The 
democratic singing movement is represented by the 
following types of choirs: professional, amateur (workers, 

students, theater, community). Until the 1930s, the choir 
leaders were mostly deacon. In New York, they united the 
choirs to perform under the guidance M. Hayvoronsky 

(Town Hall, New York, 1930), who critically appraised 
Ukrainian choral affairs in America at that time [6, p.28]. In 
Canada, where the largest Ukrainian community has been 

since the first wave of emigration, choral art has the 
character of a group singing, later church choirs are formed, 
and with the opening of folk and working houses, choral 
groups are formed under them. Their activities included not 

only the concert but also theatrical spheres, and the 
conductor's functions were quite broad: "Basically, all 
cultural and educational work rested on the shoulders of the 

conductor" [4, p.13]. 
Consequently, the conductor of emigration, among other 

things, had to have the skills of a director, screenwriter, and 

organizer. However, there were few such specialists at that 
time. The impetus for the swing of the choral movement was 
the arrival abroad of the Ukrainian National Choir under the 
direction of O. Koshitsa. The chapel made speeches to 

workers, students, and gave charity speeches, which testifies 
to the democratic nature of its concert policy. The chapel 
concerts were attended by representatives of the authorities, 

presidents of the countries, royalty, eminent artists. Thanks 
to the chapel's speeches, there have been dramatic changes in 
the assessment of Ukraine by official circles in many 

countries of the world. Capella spoke to Ukrainian prisoners 
of war in the camps, so the impact of her performances on 
the self-esteem of Ukrainians is another vector of resonance 
with this team. After the split, the chapel members emigrated 

to the United States (1922) and successfully performed on 
the American continent until 1927, giving nearly 900 
concerts. O. Koshitsa sought to retain the prestige of 

Ukrainian choral art through large-scale events of Ukrainian 
choral art through large-scale events in Town Holl (New 
York), at the World Exhibition (1939, New York), at the 

First Congress of Ukrainians at Washington (1940) in the 
United States and Canada in the 1930s and 1940s. The 
professional artistic level of the choir and conductor, their 
high appreciation by the music critics and the public of 

different countries, encouraged both the creation of new 
choirs and the raising of the existing ones. O. Koshitsa 
becomes the central, integrating figure of this process as 

conductor and choral organizer, brings a new repertoire and 
engaging interpretation, and many talented artists were 
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brought up in his choir. His followers I. Atamanets, 

Y. Benetsky, Y. Kirichenko, L. Sorochinsky (USA), and 
P. Matsenko (Canada) have created high-level choirs. 

At this time, successful attempts were made to cooperate 
with Ukrainian choirs, such as in the United States (the so-

called "seven" in the New York district), as well as the 
unification of 50 choirs [3, p.55]. The development of choral 
art in the United States was facilitated by the Ukrainian Music 

Festival (1930), performed by the united choir (conducted by 
M. Gayvoronsky), and the concert of united choirs conducted 
by O. Koshitsa at Town Hall (New York, 1935). Thus, the 

characteristic feature of this period was the mass of choral 
performance, the influence of ideology on the repertoire 
policy of collectives, the choral movement among the 
Ukrainian immigrants became widespread, although the 

artistic level of collectives was generally low. At the same 
time, professional choirs of O. Koshitsa, D. Kotko were 
founded and actively performed during this period, conductors 

P. Shchurovskaya, I. Atamanets, E. Turula, O. Prykhodko, 
Y. Benetsky, Y. Kirichenko, L. Sorochinsky, P. Matsenko, 
and others were also worked. 

After the Second World War, choral art becomes more 

dynamic and professional, improved, reaches a higher level, and 
is joined by new bands and experienced singers from  
all over Ukraine. The choirs who performed an essential public 

mission – the union of the dispersed community, "the creation 
of a powerful means of counteracting gradual denationalization" 
[4, p.17] – conducted by professionals with a university degree 

in music. The so-called camp period was necessary for 
maintaining the traditions of choral singing. In particular, the 
names of A. Rudnitsky, L. Krushelnytsky, T. Gubitsky, 
O. Pleshkevich, K. Tsependa, Y. Barnich, M. Maksimiv, 

O. Bernik, V. Bozhik, I. Zadorozhny, Y. Oransky, E. Pasiki, 
E. O. Sadovsky, O. Mykytyuk, S. Komirny, I. Sonevitsky, 
V. Grechinsky should be mentioned among the leading 

conductors of this period in the USA. Recognition and success 
of the Ukrainian community in the United States, Canada is 
being won by newly formed teams: Dumka (New York), 

Ukraine (Montreal), Kobzar (Philadelphia), Surma (Chicago), 
Trembita (Detroit), Prometheus (Philadelphia), Trembita 
(Newark), Ukrainian Choir. T. Shevchenko (Cleveland), Dnipro 
(Minneapolis), Dnipro (Cleveland), and other church choirs. B. 

Volyanskaya founded the first Ukrainian Chamber Choir 
"Promin' " (New York) on the American continent. The leading 
collective of the diaspora was Dumka (New York, 1949), which 

performed with symphony orchestras and represented the epic 
canvases of Ukrainian composers. Working on the principles of 
professionalism, Dumka initiated the creation of satellite groups 

- the Young Dumka Children's Choir and a symphony 
orchestra. The choir manages active concert activity in 
Ukrainian centers and on the most prestigious stages of the 
USA, Canada, Europe [9, p.60], records, publishes its 

newsletter, almanacs [10, p.338]. The high art of the choir 
testified to its high professional level, preservation of Ukrainian 
choral traditions, authority among the community. The choir's 

repertoire includes more than 400 works of diverse music by 
Ukrainian and Western European composers [6, p.97]. The 
recognition of the merit of the choir in his native land is the 
awarding of the M. V. Lysenko (1995) prize for active 

promotion of Ukrainian music in America and Europe. A 
significant contribution to the development of choral art and 
musical culture was made by the Philadelphia Kobzar Choir 

(1951–1991). The choir's repertoire included large-scale works 

of Ukrainian classics and contemporary composers, 
accompanied by a symphony orchestra. The choir performed 
solo concerts, participated in the performances of operas. V. 
Vitwitsky noted the problems of the choral art of the diaspora in 

the 1960s: the slow tendency of creative growth; insufficient 
use of the choral works of contemporary Ukrainian composers 
with the latest musical thinking; lack of encouragement of 

diaspora composers to cooperate; a combination of artistic and 
entertainment music concerts; the focus of programs on the 
mass listener [5, p.356]. In general, in the choral art of the 

second half of the twentieth century, conductors eliminated a 
number of noted shortcomings. With the influx of the third 
wave of emigration, Canada's choir is stepping up thanks to 
conductors with a high level of music education and experience. 

Lev Turkevich heads the Toronto and Edmonton choirs, 
providing a high level of professional performance and the new 
repertoire. With his participation as conductor of festivals and 

concerts took place; he performed a number of productions of 
Ukrainian operas, concerts, including vocal and symphonic 
accompaniment by the Winnipeg Symphony Orchestras, 
Toronto. V. Klimkov continued Winnipeg's creative activity 

with the choir named after A. Koshitsa, that toured in America 
and Europe [7, p.57]. In 1992, the choir was awarded the 
T. Shevchenko National Prize of Ukraine. The choir was the 

first to perform great works by contemporary composers 
M. Kuzan, E. Stankovich, D. Schur. Among the conductors in 
Toronto were famous V. Kardash, S. Huminilovich, 

V. Kolesnik, M. Maximov, O. Khmil, K. Zorich-Kondratsk. 
The groups under their management managed active concert 
activity on the American continent, in Europe, participated in 
competitions and international choral festivals. One of the 

trends in choral art in Canada in the late twentieth century was 
the emergence of professional teams. The mentioned group 
includes the Musical Performing and Scientific Institution 
"Muzikus Bortniansky" (Toronto, 1981, headed by M. Maximov), 

whose members were professional musicians not only of 
Ukrainian descent [8, p.12], which testifies to the integration of 

Ukrainian art into Canadian music culture. The Society aimed 
to study, promote, and perform Ukrainian and Western Baroque, 

classical and modern choral, symphonic and opera music. 
Conclusions and prospects for further exploration. To 

sum up, it should be noted that the formation of choral music 
groups of the Ukrainian diaspora in the US and Canada, both 

amateur and professional level in the postwar period of the 
second half of the twentieth century was directly related to the 
general trends in the development of musical culture, which in 

a certain period of time was aimed at the increasing 
professionalization of the performance, as it found a relevant 
echo in the cultural and artistic life of that time. These cultural 
and artistic processes depended, first of all, on the nature of 

the emigration of Ukrainians abroad, where the powerful 
forces of the intellectuals and artists were already 
accumulated, which became the driving force for the cultural 

development of Ukrainian communities in the diaspora. The 
high level of professional education and performing skills in 
music led to the intensification of the emergence of 

professional choral groups that popularized Ukrainian culture 
in the world. These issues have the potential for further 
scientific research in this area in order to sufficiently 
understand the development of the national culture of 

Ukrainians in the diaspora. 



   
196 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

Literature 
1. Біловус, Л. І. Україномовні періодичні видання США про 

культурну самопрезентацію української діаспори як способу 
збереження національної ідентичності. Вісник книжкової 
палати. 2017. № 5. С.46-50.  

2. Довбуш, Ю. Олександр Кошиць і українська хорова 
культура у діаспорі. Молодь і ринок. 2011. №10 (81), С. 121-125. 

3. Карась Г. Культуротворча діяльність Павла Маценка в 
контексті розвитку українського хорового мистецтва в діаспорі / 
Г. Карась, Л. Бурденкова.  Молодь і ринок. 2011. № 10. С. 54-58 

4. Карась Г. Українська музична культура західної діаспори 
як соціокультурний феномен ХХ століття: автореф. дис…. 
доктора мистецтвознавства: 26.00.01 – теорія та історія 
культури / НАКККіМ. Київ, 2014. 44 с. 

5. Курбанова Л.В. Композиторсько-редакційна діяльність 
Павла Маценка: збереження традицій національного хорового 
мистецтва в українській західній діаспорі. Вісник НАКККіМ. 
2018. №4. С.355-360. 

6. Лащенко А. З історії київської хорової школи. Київ: 
Музична Україна, 2007. 198 с. 

7. Обух, Л. Збереження надбань української церковної хорової 
музики на прикладі видань УПЦ в США. Наукові записки. Серія 
«Культурологія». Острог : Вид. Нац. ун-ту «Острозька 
академія», 2010. Вип. 6. С. 56-63. 

8. Обух, Л. Провідні тенденції української музичної освіти 
західної діаспори (початок ХХ – ХХІ ст): автореф. дис. канд. 
мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». 
Львів, 2014. 18 с. 

9. Сятецький, К. Український хор «Думка» з Нью-Йорка: 
етапи становлення, розвитку і творчих злетів колективу. 
Молодь і ринок. 2012. №10 (93). С. 59-64. 

10. Харитон, І.М., Андрушак, Д.І. Національна заслужена 
академічна капела україни «Думка» – законодавець вітчизняних 
традицій хорового мистецтва в сучасній Україні. Матеріали XI 
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та 
молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих», 
Рівне, 16 травня 2018 р. Рівне, 2018. С. 338-340 

11. Шибанов, Г., 2007. Хормейстерська діяльність Нестора 
Городовенка у Канаді. Студії мистецтвознавчі,  К.: ІМФЕ НАН 
України. № 2(18). C. 16-25. 

 

References 
1. Bilovus, L.I. Ukrainomovni periodychni vydannia SShA pro 

kulturnu samoprezentatsiiu ukrainskoi diaspory yak sposobu 
zberezhennia natsionalnoi identychnosti. Visnyk knyzhkovoi palaty. 
2017. № 5. S.46-50.  

2. Dovbush, Yu. Oleksandr Koshyts i ukrainska khorova kultura 
u diaspori. Molod i rynok. 2011. №10 (81), S. 121-125. 

3. Karas H. Kulturotvorcha diialnist Pavla Matsenka v 
konteksti rozvytku ukrainskoho khorovoho mystetstva v diaspori / H. 
Karas, L. Burdenkova.  Molod i rynok. 2011. № 10. S. 54-58 

4. Karas H. Ukrainska muzychna kultura zakhidnoi diaspory 
yak sotsiokulturnyi fenomen KhKh stolittia: avtoref. dys…. doktora 
mystetstvoznavstva: 26.00.01 – teoriia ta istoriia kultury / 
NAKKKiM. Kyiv, 2014. 44 s. 

5. Kurbanova L.V. Kompozytorsko-redaktsiina diialnist Pavla 
Matsenka: zberezhennia tradytsii natsionalnoho khorovoho 
mystetstva v ukrainskii zakhidnii diaspori. Visnyk NAKKKiM. 
2018. №4. S.355-360. 

6. Lashchenko A. Z istorii kyivskoi khorovoi shkoly. Kyiv: 
Muzychna Ukraina, 2007. 198 s. 

7. Obukh, L. Zberezhennia nadban ukrainskoi tserkovnoi 
khorovoi muzyky na prykladi vydan UPTs v SShA. Naukovi 
zapysky. Seriia «Kulturolohiia». Ostroh : Vyd. Nats. un-tu «Ostrozka 
akademiia», 2010. Vyp. 6. S. 56–63. 

8. Obukh, L. Providni tendentsii ukrainskoi muzychnoi osvity 
zakhidnoi diaspory (pochatok KhKh – KhKhI st): avtoref. dys. kand. 
mystetstvoznavstva: spets. 17.00.03 «Muzychne mystetstvo». Lviv, 
2014. 18 s. 

9. Siatetskyi, K. Ukrainskyi khor «Dumka» z Niu-Yorka: etapy 
stanovlennia, rozvytku i tvorchykh zletiv kolektyvu. Molod i rynok. 
2012. №10 (93). S. 59-64. 

10. Kharyton, I.M., Andrushak, D.I. Natsionalna zasluzhena 
akademichna kapela ukrainy «Dumka» – zakonodavets 
vitchyznianykh tradytsii khorovoho mystetstva v suchasnii Ukraini. 
Materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 
studentiv ta molodykh naukovtsiv «Nauka, osvita, suspilstvo ochyma 
molodykh», Rivne, 16 travnia 2018 r. Rivne, 2018. S. 338-340 

11. Shybanov, H., 2007. Khormeisterska diialnist Nestora 
Horodovenka u Kanadi. Studii mystetstvoznavchi, K.: IMFE NAN 
Ukrainy. № 2(18). C. 16-25.

 
Чайка В.В., 

аспірантка, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, v.chaika29@gmail.com 

Україна, м. Київ 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО АМАТОРСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО  

ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В КАНАДІ ТА США ДР. ПОЛ ХХ СТ. 

Стаття присвячена вивченню діяльності аматорських і професійних хорових колективів української діаспори у 

США та Канаді другої половини ХХ ст., які стали одними з перших  музичних осередків, що репрезентували 

українську культуру за кордоном. У роботі увагу акцентовано на витоках становлення аматорських колективів ще 

початку ХХ ст. та ґенезу хорового мистецтва до професійного розвитку хорових колективів. Також показано 

історико-культурний контекст та умови, за яких відбувався перехід до вищого, професійного ступеню розвитку 

музичної та виконавської майстерності, зазначено про розвиток пісенно-духовної культури та розкрито значення 

товариств і громад, що створювали і функціонували при українських церквах. Формування хорових музичних 

колективів української діаспори обумовлювалося, насамперед, характером еміграції українців за кордон, де вже були 

закумульовані потужні сили інтелігенції та митців, які й стали рушійною силою культурного розвитку українських 

громад в діаспорі. Високий рівень професійної освіти та виконавської майстерності в музичній царині зумовив появу 

професійних хорових та інструментальних музичних колективів, які популяризували українську культуру у світі. 

Ключові слова: українська діаспора, хорове мистецтво, колективи, музична культура, хорові капели, церковні 

хори, товариства, громади.    
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Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. конфлікти 

привертають до себе увагу представників різноманітних 

галузей знання (філософії, соціології, конфліктології, 

психології, історії, політології, правознавства, військової 

науки, культурології, етнології, педагогіки тощо), 

зокрема, з метою розробки оптимальних способів їх 

вирішення на тих чи інших рівнях розгортання 

конфліктного протистояння різних сторін. Все більшої 

актуальності конфліктологічні дослідження набувають у 

зв‟язку з інтенсифікацією глобалізаційних процесів у 

сучасному світі та стрімким зростанням неоколоніальних 

прагнень деяких колишніх імперій (зокрема, Росії). 

Особливістю сучасного періоду розвитку України є те, 

що в умовах кардинальних політико-правових, геополі-

тичних, соціально-економічних та соціокультурних 

трансформацій простір дестабілізації різних сфер 

суспільного життя помітно збільшується. Одним з 

найпотужніших дестабілізаторів є російсько-український 

збройний конфлікт неоколоніального типу, а також 

процеси конфліктизації життєдіяльності громадян 

України, які особливо активізуються в періоди виборів 

Президента України та депутатів Верховної Ради України. 

Процеси конфліктизації (як природні, так і штучні; як 

зовнішні, так і внутрішні) приводять не тільки до 

загострення вже наявних викликів і загроз національній 

безпеці України, але й до виникнення нових, що 

передбачає необхідність коригування державної політики 

в усіх сферах суспільного життя на основі аналізу 

сутності й змісту сучасних процесів конфліктизації та 

деконфліктизації, тенденцій їх розгортання, а також 

визначення пріоритетних напрямків діяльності органів 

державної влади щодо протидії цим вкрай негативним 

чинникам політико-правового, соціально-економічного та 

соціокультурного розвитку країни.  

На нашу думку, проблему деконфліктизації суспіль-

ного життя громадян України необхідно розглядати і 

вирішувати через призму інтегративного підходу. 

Інтегративний підхід (що передбачає створення взаємо-

узгодженої дослідницької мережі з активно функціо-

нуючою системою «концептуальних мостів» між 

соціальною філософією, конфліктологією, історією, 

політологією, соціологією, соціальною психологією, 

військовою наукою, культурологією тощо) до вивчення 

поставленої проблеми є методологічною основою даного 

дослідження. Такий підхід забезпечує методологічний 

синтез перерахованих наукових дисциплін, поєднуючи їх 

концептуальний потенціал, і дозволяє вибудувати нову 

пізнавальну стратегію щодо поставленої проблеми. В 

сучасній соціогуманітаристиці інтегративний підхід (що 

передбачає розгляд об‟єкта дослідження у його 

діалектичних зв‟язках та взаємозалежностях з іншими 

процесами і явищами, а також врахування взаємодії 

різнопланових чинників, які зумовлють його становлення 

і розвиток) набуває все більшої актуальності у зв‟язку з 

інтенсифікацією глобалізаційних процесів в сучасному 

світі і стрімким зростанням як глобальних, так і 

локальних викликів і загроз. 

Мета статті – інтегративний аналіз сутності й змісту 

сучасних процесів конфліктизації і тенденцій їх 

розгортання в Україні; розгляд конфліктизації не тільки 

в якості інструмента насильницького вирішення певних 

проблем людської життєдіяльності, але й як традицій-

Стаття присвячена інтегративному аналізу процесів конфліктизації в Україні. Інтерпретуючи 

класичні конфліктологічні дослідження Зіммеля, Козера, Дарендорфа, автори пропонують інтегративний 

метод аналізу соціальних конфліктів. У статті зроблено висновок, що категорія «конфліктизаційні 

процеси» має значний науковий потенціал для вивчення соціальних конфліктів. На основі аналізу 

конфліктологічних теорій розкривається сутність процесу конфліктизаціі, його специфічний характер, 

джерела його виникнення. Зроблена спроба осмислити конфліктизаційні процеси в Україні у рамках 

інтегративного підходу, адже сьогодні конфліктність відіграє все більш помітну роль у суспільному та 

політичному житті України. Найбільш оптимальними для успішного подолання соціальних конфліктів є 

стратегія дискурсивного консенсусу й асертівні стратегії. 

Ключові слова: конфлікт, збройний конфлікт, процеси конфліктизації, неоколоніалізм, війна, Україна, 

Російська Федерація. 
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ного способу насильницького вирішення будь-яких 

питань колоніальними імперіями на теренах їхніх 

колишніх колоній.  

Виклад основного матеріалу. З античної доби і до 

наших днів відомі мислителі й дослідники вивчали різні 

аспекти конфліктів, а також проблеми війни і миру 

(Геракліт, Геродот, Емпедокл, Епікур, Аристотель, 

Платон, Цицерон, Н. Мак‟явеллі, Ф. Бекон, Г. Гегель, 

Г. Гроцій, Д. Дідро, І. Кант, Дж. Локк, Ш. Монтеск‟є, 

Т. Мор, А. Рабле, Е. Роттердамський, Ж.-Ж. Руссо, 

Г. Спенсер та ін.). У працях зарубіжних і вітчизняних 

авторів конфлікт розглядається і як руйнівна сила, і як 

спосіб вирішення накопичених суперечностей у процесах 

взаємодії різних суб‟єктів (як індивідуальних, так і 

колективних) [1]. Інтерпретуючи класичні конфліктоло-

гічні дослідження Г. Зіммеля, Л. Козера, Р. Дарендорфа, 

ми пропонуємо інтегративний метод аналізу конфліктів та 

процесів конфліктизації в Україні. 

Відомо, що конфлікт (від латинського слова conflictus – 

зіткнення), як невід‟ємна складова існування людства, 

виявляє себе в суперечливій єдності природи й соціуму, 

природи й культури, соціуму й культури, соціуму й 

людини, людини й людини тощо [2;3;5]. Ці суперечності 

завжди мали місце в історії людської цивілізації, 

простежуючись в «координатах» людської взаємодії, а з 

плином часу вони почали все більш гостро проявляти 

себе, зокрема в умовах кардинальних трансформацій, які 

відбувались і відбуваються у межах різних держав, 

посилюючи конфліктність у всіх сферах суспільного 

життя.  

Питання про перспективи вирішення різнопланових 

конфліктів у сучасному світі є дуже актуальними. 

Глобальний світовий простір існує на основі розгалу-

жених соціокультурних мереж, з урахуванням економіч-

ної, екологічної, політичної взаємозалежності держав, 

континентів і цивілізацій. В подібних умовах збереження 

нейтральної, байдужої позиції «невтручання», яка б 

гарантувала безконфліктне співіснування держав, є 

практично неможливим [6;7]. Відомо, що причини й 

підстави конфліктів можуть бути різноманітними. 

Наприклад, міжнародні конфлікти часто обумовлюються 

обмеженістю ресурсів, які існують у світі. Розподіл цих 

ресурсів часто набуває форми збройних конфліктів. Окрім 

цього, спроби побудови (або відновлення) імперій також 

були пов‟язані із завоюваннями, збройними конфліктами, 

окупацією. І хоча десятиліття воєн за незалежність 

колоній від метрополій залишилися позаду, міждержавні 

збройні конфлікти неоколоніального типу існують і 

сьогодні, зокрема, на теренах України вже більше п‟яти 

років триває російсько-український збройний конфлікт 

неоколоніального типу [1].  

Відомо, що людська агресія, як правило, знаходить 

вихід в актуалізації й загостренні об‟єктивних 

суперечностей спільної життєдіяльності до форми 

конфлікту. Ця закономірність відома і античним мисли-

телям, і сучасним дослідникам. Але, наприклад, причини 

війни, як крайньої форми конфліктної взаємодії, не 

зводяться тільки до людської агресії. Адже війна – це 

складний і багатовимірний феномен. Війна є неминучим 

результатом способу життя й життєвого укладу 

мешканців країни-агресора, а також «продовженням 

політики іншими засобами» [4]. Нинішня військово-

стратегічна ситуація у світі є такою, що використання 

певною державою військової сили для досягнення 

неоколоніальних цілей викликає відповідну реакцію 

міжнародної спільноти, яка намагається нейтралізувати 

зусилля таких держав [6;7]. Антиколоніальним суб‟єктом 

у такій війні виступає політично організована спільність 

людей – національна держава [1]. 

Отже, конфлікт необхідно розглядати як один з видів 

соціальної взаємодії, учасниками якої можуть бути 

окремі індивіди, людські угруповання, організації, 

установи, суспільства, країни, держави тощо [5]. При 

цьому, чим більш диференційованим є соціум, тим 

більше існує несхожих і взаємовиключних інтересів, 

потреб, цілей, цінностей і, отже, й більше джерел для 

потенційних конфліктів. Один з постулатів класичної 

конфліктології свідчить: конфлікти – це відкрита форма 

суперечностей. Вони виникають тоді, коли суперечності 

дозріли і вже усвідомлені людиною, групою людей, 

масами як неприйнятні (ворожі) для них обставини. На 

нашу думку, конфлікт переважно виникає на основі 

актуалізованої суперечності. У зв‟язку з цим конфлікт 

необхідно розуміти як зіткнення актуалізованих 

суперечностей, протилежно спрямованих інтересів, 

потреб, цілей, думок, мотивів, соціальних установок, 

цінностей, поглядів, планів, намірів, позицій суб‟єктів 

взаємодії (які можуть бути опонентами, ворогами тощо). 

Тривале напруження та граничне загострення актуалізо-

ваних суперечностей призводить до безкомпромісної 

боротьби, деструктивних дій, непростих колізій і 

трагічних наслідків для суб‟єктів конфліктної взаємодії. 

Конфліктні ситуації також виникають тоді, коли суб‟єкт 

конфліктної взаємодії намагається просувати власні 

інтереси, які не відповідають інтересам іншого суб‟єкта [5].  

Аналізуючи конкретний конфлікт потрібно враховувати 

види й типи конфліктів, рівні й фази конфліктної взаємодії, 

причини виникнення конфліктних ситуацій тощо. 

Обов‟язковими ознаками конфліктів є біполярність 

протилежно спрямованих тенденцій (носій суперечностей), 

суб‟єктність (наявність носіїв, репрезентантів конфліктної 

взаємодії) та активність, що передусім націлена на 

подолання наявних суперечностей). Та чи інша сфера 

життєдіяльності людей зумовлює виділення побутових, 

сімейних, шкільних (освітніх), генераційних, громадських, 

політичних, релігійних, виробничих, міжетнічних, 

міжнаціональних тощо. За характером перебігу конфлікти 

бувають гострими й уповільненими, за формою свого 

прояву – явними й латентними. За часовим критерієм 

конфлікти поділяються на короткочасні (швидкоплинні) й 

тривалі (затяжні) [5]. Джерела конфліктів (явища, факти, 

події, ситуації тощо), які зумовлюють їх розгортання, 

бувають об‟єктивними та суб‟єктивними. Основними серед 

них є: нестача матеріальних та духовних благ, необхідних 

для нормальної життєдіяльності людей; зіткнення 

різноспрямованих інтересів і потреб суб‟єктів; світоглядні 

відмінності; слабкість моральних та правових норм для 

врегулювання конфліктної ситуації; а також особистісні, 

організаційно-управлінські, функціонально-організаційні, 

структурно-організаційні, особистісно-функціональні, 

ситуативно-управлінські, соціально-психологічні та інші 

джерела конфліктів. Причинами, що детермінують 
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конфлікти, є наступні: розподіл ресурсів, дискримінація, 

відмінності в цілях суб‟єктів, взаємозалежність і 

суперечливість виконуваних завдань, несправедливість, 

упередженість, відмінності в уявленнях, поглядах і 

цінностях, неналагоджена взаємодія та недостатній рівень 

спілкування, відмінності в ментальності та стилях 

поведінки тощо. Оскільки критеріальною ознакою при 

дослідженні конфліктів і конфліктних ситуацій є 

конфліктність, то конфліктизація – це процес підвищення 

(посилення) рівня конфліктності у будь-якому соціумі (як 

на індивідуальному, так і на колективному рівні). Процеси 

конфліктизації можуть бути природними і штучними, 

реальними і потенційними, зовнішньо- та внутрішньо-

інспірованими тощо. Сутність процесів конфліктизації 

особливо гостро розкривається в періоди воєн та кризового 

стану суспільства. Досить часто внутрішньодержавні 

конфлікти послаблюють можливості країни захищати свої 

національні інтереси на міжнародній арені. Внутрішні 

конфлікти в країні можуть використовуватись і 

зовнішніми, і внутрішніми гравцями як інструмент тиску 

на керівництво держави та прийняття ним невигідних для 

даної країни умов. Пошук оптимальних засобів і способів 

деконфліктизації різноманітних відносин у державі й 

суспільстві варто розпочати з інтегративного аналізу 

конкретного конфлікту, визначення його суті та виявлення 

основних умов врегулювання.  

Емпіричним матеріалом для теоретичних узагальнень 

щодо розгортання конфліктизаційних процесів в Україні 

служили проведені упродовж ряду років дослідження 

Центру українознавства філософського факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка в рамках кількох науково-

дослідних тем («Українство у світовому цивілізаційному 

процесі: історичний досвід та перспективи», «Консолідація 

українства в постколоніальну добу», «Конфліктизація 

культурно-історичного простору українства в умовах 

сучасних загроз»). Науковці Центру українознавства КНУ 

імені Тараса Шевченка здійснюють конфліктологічні 

дослідження упродовж 1999–2019 рр. Кожного року 

дослідники опитували від 800 до 1080 респондентів 

(віком від 18 до 78 років) та 17–25 експертів (соціологів, 

конфліктологів, політологів, практичних психологів, у 

відповідності до інтегративного підходу). Теоретична 

похибка вибірки не перевищувала 2,3%. Одним із завдань 

нашої дослідницької групи (в роботі якої також брали 

участь аспіранти і студенти університету, що працювали у 

якості інтерв‟юерів) було виявлення рівнів конфліктності в 

різних колективах м. Києва у зв‟язку з важливими подіями, 

що відбувались як у місті, так і в Україні.  

Відомо, що рівень конфліктності залежить від 

соціально-економічних, культурно-історичних, політико-

ідеологічних, цивілізаційних, етнічних, конфесійних, 

побутових та інших чинників, що в умовах гібридної війни 

можуть суттєво активізуватися процеси конфліктизації. У 

проведеному дослідженні були використані: метод 

експертного опитування, Методика оцінки рівня конфлікт-

ності В. Рогова і тест «Експрес-діагностика виявлення 

рівня конфліктності» О. Гончарової. Усі методи передба-

чали оцінку рівня конфліктності суб‟єктів за 12-бальною 

шкалою (0–4 балів – низький рівень конфліктності, 5–8 

балів – середній рівень конфліктності, 9–12 балів – високий 

рівень конфліктності).  

Проведене дослідження показало, що найбільш 

конфліктною була взаємодія мешканців м. Києва у різних 

сферах життя у наступні роки: у 1999 р., напередодні 

президентських виборів (рівень конфліктності – 7 балів, 

опитано 800 респондентів і 17 експертів); у 2004 р., перед 

виборами президента України (рівень конфліктності – 

8 балів, опитано 880 респондентів і 19 експертів); у 2011 р., 

після арештів представників «помаранчевої» влади та 

радикалізації соціальних протестів (рівень конфліктності – 

9 балів, опитано 930 респондентів і 17 експертів); у 2012 р., 

після протестів проти ухвалення нового закону про мови та 

перед парламентськими виборами (рівень конфліктності – 

7 балів, опитано 910 респондентів і 19 експертів); у 2013 р., 

після подій навколо непідписання угоди України з ЄС 

(рівень конфліктності – 9 балів, опитано 1020 респондентів 

і 19 експертів); у 2014 р., після репресій щодо учасників 

Революції Гідності та ескалації бойових дій на Сході 

України влітку (рівень конфліктності – 9 балів, опитано 

1040 респондентів і 25 експертів); у 2015 р., після ескалації 

бойових дій взимку та смертельних сутичок біля Верховної 

Ради України 31 серпня (рівень конфліктності – 8 балів, 

опитано 1030 респондентів і 25 експертів); у 2016 р., після 

окремих дій по декомунізації (рівень конфліктності – 
8 балів, опитано 1060 респондентів і 25 експертів). У 2017 р., 

можливо, через впровадження безвізового режиму з ЄС, 

вдале проведення у Києві «Євробачення – 2017» та 

звільнення незаконно засуджених у Криму членів 

Меджлісу кримськотатарського народу А. Чийгоза та 

І.Умерова рівень конфліктності знизився до 7 балів 

(опитано 1030 респондентів і 25 експертів), хоча експерти 

очікували підвищення рівня конфліктності у зв‟язку з 

подіями, пов‟язаними з М. Саакашвілі (позбавлення 

громадянства України, «прорив» кордону тощо). У 2018 р., 

після протестів «євробляхерів», зростання антиукраїнських 

настроїв у Польщі та Угорщині, захоплення Росією 

українських військових кораблів у Керченській протоці та 

початком створення Православної Церкви України рівень 

конфліктності залишився на тому ж рівні – 7 балів 

(опитано 1070 респондентів і 25 експертів). Але результати, 

які були отримані у березні та квітні 2019 р. (опитано 1080 

респондентів і 25 експертів), вражають, оскільки рівень 

конфліктності у різних сферах життя киян сягнув 10 балів. 

Такий високий рівень конфліктності пояснюється 

продовженням збройної агресії Росії в Україні, погіршен-

ням соціально-економічної ситуації та президентськими 

виборами, які супроводжуються зростанням популізму, 

активізацією політичної конфронтації, зростанням 

суспільно-політичної напруженості, використанням гасел 

на кшталт «Зробимо їх разом!», «Зробимо їх ще раз!», що 

провокують розкол у суспільстві по лінії «ми – вони». 16 

експертів із 25-ти опитаних застерігають, що такий 

високий рівень конфліктності може спричинити 

накопичення доволі потужного протестного потенціалу. 9 

експертів переконані, що українське суспільство дуже 

втомилося від різноманітної конфронтації, від війни, від 

політичної реклами, від олігархічної зверхності, від 

постійного підвищення тарифів, що у найближчі місяці в 

соціумі будуть переважати апатія і зневіра. 

Використовуючи Опитувальник Томаса-Кілмана 

(Kenneth Thomas-Ralph Kilmann), ми дослідили типи 

поведінки респондентів у конфліктних ситуаціях 
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(упродовж 1999 – 2019 рр. було опитано 7000 осіб віком 

від 17 до 69 років). Було виявлено 5 способів урегулю-

вання конфліктів: конкуренція (прагнення домогтися 

своїх інтересів на шкоду інтересам інших), 

пристосування (принесення в жертву власних інтересів 

заради інтересів інших), компроміс (своєрідна угода на 

основі взаємних поступок, висування пропозицій, які 

знімають основні суперечності), уникання (відсутність 

прагнення до кооперації і відсутність тенденції до 

досягнення власних цілей), співпраця (учасники 

конфліктної ситуації знаходять вихід, який повністю 

задовольняє інтереси обох сторін). Проведене дослід-

ження показало, що основними тенденціями є: 

1) пристосування тих осіб, які живуть уздовж лінії 

розмежування через певне звикання жити в умовах 

російської агресії; 2) рух від уникання до конкуренції, 

особливо це характерно для молоді та учасників АТО і 

ООС; 3) відмова від компромісів у зв‟язку із збіль-

шенням числа загиблих громадян України у збройному 

конфлікті. 

Для успішного управління різноплановими 

конфліктами необхідна конфліктологічна компе-

тентність керівників різних груп, спільнот і організацій, 

які готові до діалогу (і полілогу), знають принципи й 

засоби деконфліктизації соціуму, а також здатні 

послідовно проходити етапи подолання конфліктів. 

Оскільки наші попередні дослідження показали, що для 

громадян України одними з найбільш важливих є 

концепти «Гідності», «Гідного життя», «Утвердження 

України в колі цивілізованих держав», а також горизон-

тальний колективізм, інтернальність, толерантність і 

традиції ненасильницького спротиву, то у процесах 

деконфліктизації вирішальна роль належить стратегіям 

дискурсивного консенсусу, асертивній поведінці 

суб‟єктів та асертивним практикам. (Асертивність – це 

здатність людини впевнено і з гідністю відстоювати свої 

права, не порушуючи при цьому прав інших людей. 

Асертивність є найоптимальнішим і най конструктив-

нішим способом деконфліктизації міжсуб‟єктної 

взаємодії в умовах будь-якої конфронтації). Асертивні 

практики, які необхідно популяризувати в українських 

ЗМІ та поширювати у повсякденному житті громадян 

України, спроможні актуалізувати деконфліктизаційний 

потенціал українського народу в умовах міжнародного 

збройного конфлікту. 

Висновки. Отже, в умовах російсько-українського 

збройного протистояння суттєво активізуються процеси 

конфліктизації різних сфер суспільного життя громадян 

України. Російсько-український збройний конфлікт є 

своєрідним спусковим гачком, каталізатором дестабілі-

зації, поляризації та радикалізації всього українського 

соціуму (хоча зона ООС (колишнього АТО) охоплює 

тільки 5% території України). Суспільно-політичне 

напруження значно збільшується після кожної ескалації 

бойових дій на Сході України, провокуючи не тільки 

протистояння «яструбів» та «пацифістів», але й 

можливий суспільний розкол і тотальне зростання 

кризових явищ в Україні. 

На жаль, певна частина політичного класу України, 

що має закликати до єдності українського суспільства 

щодо припинення російської агресії, досить часто 

(особливо в умовах дочасних виборів до Верховної Ради 

України 2019 р.) для збільшення числа своїх виборців 

проводить політику російського неоімперського реван-

шизму, що загострює різнопланові конфлікти в Україні. 

Небажання частини українського політичного класу 

керуватися, насамперед, інтересами українського 

суспільства й держави та підніматися вище власних 

владних амбіцій, становить в цілому суттєву перешкоду 

для подолання внутрішніх та зовнішніх викликів і загроз 

українській нації. А оскільки саме політичний клас 

приймає рішення щодо формування стратегії розвитку 

країни, то необхідно, щоб його представники не 

допускали розколу українського народу та розпалювання 

внутрішніх конфліктів у державі, деактивували зарод-

ження сепаратистських рухів, спрямовували свої зусилля 

на консолідацію всього українського суспільства для 

подолання пропагандистських впливів Російської 

Федерації, припинення її гібридної війни, заради 

деокупації та реінтеграції українських територій. 

Інтегративний аналіз сутності й змісту сучасних 

процесів конфліктизації і тенденцій їх розгортання в 

Україні показав, що конфліктизація є не тільки інструмен-

том насильницького вирішення певних проблем людської 

життєдіяльності, але й традиційним способом насиль-

ницького вирішення будь-яких питань колоніальними 

імперіями на теренах їхніх колишніх колоній. Для 

успішного подолання різнопланових конфліктів та 

суттєвої деконфліктизації основних сфер суспільного 

життя громадян України найбільш оптимальними є 

стратегія дискурсивного консенсусу й асертівні стратегії. 
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SPECIFICITY OF CONFLICTIZATION PROCESSES IN UKRAINE 

The article is devoted to a integrative analysis of the processes of conflictizational in Ukraine. Interpreting the classical 

conflict studies by Simmel, Coser, Dahrendorf, the authors propose an integrative method of analysis of social conflicts. The 

article draws a conclusion that the category of the conflictization processes has a considerable scientific potential to study 

social conflicts. On the base of conflictological theories analysis the essence of process of conflictization, its specific 

character, sources of emergence are revealed. We have made an attempt to interpret conflictization processes in the 

framework of an integrative approach. The proneness to conflict is now playing a more distinctive role in the social and 

political life of the Ukraine. The discursive-consensus and assertive strategies for a successful solution of a social conflict is 

considered to be an optimal one. 
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Постановка проблеми. Процес формування політич-

ного простору неможливий без спеціальних засобів 

інформаційного обміну, без встановлення й підтримки 

постійних зв‟язків між суб‟єктами політичного процесу. 

Сучасна політична комунікація як специфічний вид 

політичних відносин широко використовує телересурс як 

можливість впливу на маси, як інструмент домінування у 

політиці, регулювання виробництва й поширення 

суспільно-політичних ідей, маніпуляції та пропаганди [1]. 

Сама комунікація є ключовим фактором у здійсненні 

взаємодії між суб‟єктами політичної системи, а саме - 

державою, громадянами, громадськими об‟єднаннями.  

Функціонування політичної комунікації в сучасних 

реаліях безпосередньо пов'язано з урбанізацією та 

глобалізацією, з розвитком політичних процесів і практик, 

зі зростанням ролі інформаційних технологій і їх широко-

го застосування в повсякденному житті. Для 84% 

громадян України, за даними опитування GfK Ukraine, 

телебачення залишається основним джерелом політичної 

інформації [2]. 

Аналіз результатів попередніх досліджень і 

публікацій. Вивченням політичної комунікації та її 

технологій займались українські науковці В. Іванов, 

Г. Почепцов, С. Денисюк, І. Балинський, І. Парфенюк. 

Серед закордонних дослідників визнаними є праці 

Б. МакНейра, К. Брантса та К. Волтмера. 

Мета статті – аналіз феномену телересурсу та його 

ролі у формуванні інформаційного політичного простору. 

Виклад основного матеріалу. Епоху безпосереднього 

впливу телекомунікації на політику пов‟язують з 

британською Бі-бі-Сі, що  почала телемовлення у Лондоні 

в 1936 році. Однак подальшому розвитку телебачення в 

Об'єднаному Королівстві  завадила Друга світова війна. 

Коли в 1946 році передачі відновилися, в Англії було 

менше 12 тис. телевізійних приймачів. Однак до 1960 

року їх мала вже переважна більшість сімей у Великій 

Британії та в США [3].  

Масова аудіовізуальна інформація не могла не 

вплинути на політичне життя. Вважалося, що такі 

національні лідери, як Гарольд Макміллан (британський 

прем'єр-міністр в 1957-63 рр.), Шарль де Голль (президент 

Франції в 1958-68 рр.) та Джон Кеннеді (американський 

президент в 1960-63 рр.) домоглися успіху тільки завдяки 

тому, що зуміли адаптуватися до умов «епохи 

телебачення». Саме тоді сенатор Джон Ф. Кеннеді (1959 р.) 

заявив «Телебачення докорінно змінило характер наших 

політичних кампаній, конвенцій, виборців, кандидатів і 

витрат» [3]. 

Американський політолог Д. Фут [4, с.6] зазначає, що 

з моменту появи телебачення громадськість все більше 

розчаровується в політиці, а негативний тон реклами і 

політичних коментарів позбавляє багатьох виборців 

інтересу до політики. Телебачення також призвело до 

зниження ідентифікації партій, замінивши їх як суб'єкт, 

який контролює політичну інформацію. 

Політичне телеінформування стало настільки пошире-

ним, що значна частина реальних політичних новин, 

промов, прес-конференцій з політиками, перетворюється в 

звукові фрагменти, котрі в середньому тривають всього 9,8 

секунди. Виробники новин, які прагнуть того, щоб 

мовлення було швидким, обирають лише один ключовий 

фрагмент із набагато довшою серією зауважень та 

смислових повідомлень. Це дає виробникам теленовин 

величезну владу над процесом усвідомлення та розуміння 

політичних подій громадськістю [4, с.74].  

Поступово формується складний механізм маніпуляції 

свідомістю населення. Можна казати, що мова йде про 

індустрію масової маніпуляції політичною свідомістю 

громадян держави. Фахівці відмічають, що телересурс 

виявився найбільш ефективним, а ніж газета або радіо. 

Соціальні психологи відмічають здатність телебачення не 

помічати (усувати) різниці між брехнею та правдою, його 

здатність до аналізу виявляється заблокованою навіть 

тоді, коли ця брехня є очевидною, а інформація явно 

абсурдною. На сучасному етапі формування інформацій-

ного політичного простору вочевидь можемо казати про 

зміну типу мислення та свідомості. Симптоми цього 

фундаментального процесу виявляються в процесі 

переходу людства від отримання інформації «з листа» до 

отримання інформації «з екрану» (монітору). 

На думку С.Г. Кара-Мурзи, «розвинуті суспільства 

Нового часу належали до цивілізації книги… саме 

читання тексту… формує ритм та структуру процесу 

мислення в культурному прошарку усіх країн та поєднує 

В статті розглядається проблема формування інформаційного політичного простору за допомогою 

такого ресурсу як телебачення. Телересурс впливає на всі сторони політичного життя суспільства і стає 

невід’ємною складовою частиною політичного процесу в Україні. Переваги телебачення: поєднання зорових 

та слухових образів, демонстрація подій в дінаміці та русі, перетворює телересурс в потужний 

інструмент домінування у політиці, поширення суспільно-політичних ідей, маніпуляцій та пропаганди, що 

відбивається на політичній свідомості та політичній поведінці громадян. 

Ключові слова: політична комунікація, політичний інформаційний простір, телебачення, телересурс, 

політична свідомість. 
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їх в єдину структурну цивілізацію…Вона з‟явилась 

лише на початку Нового часу в результаті появи 

книгодрукування та широкого розповсюдження друко-

ваного тексту» [5, с.317]. Сам спосіб читання відбувався 

через діалог тексту (автора) та того, хто його сприймає 

(читача). Типографія подарувала новий на той час тип 

мислення, а саме через читання про себе, перечитування, 

розмірковування та внутрішню дискусію із автором та 

собою, читач ставав співавтором, а сам процес читання – 

творчістю.  

Під час того, коли на зміну книзі приходить екран (не 

має значення телевізора або комп'ютера), з‟являється 

новий тип зчитування смислів, позбавлений зусиль 

діалогу. Це тип реципієнта-споживача. Контекст смислу 

має гігантську швидкість та гігантський об‟єм інформа-

ції. Сама інформаційна картинка побудована як швидкий 

потік мікроподій, а макротекст, що пояснює світ та 

суспільство, занепадає. Не випадково, що тривалі 

промови акторів політичних подій, які містять логічні 

побудови причинно-наслідкових зв‟язків тих процесів, 

що відбуваються в українському суспільстві, не мають 

впливу та довіри у сучасного електорату. Інавгураційна 

промова П. Порошенка (2014 рік), що містить 13 тис. 

знаків, вже виглядає архаїчною, у порівнянні з 

«сучасною» промовою В.Зеленського (2019 рік) у 7 

тис.знаків. Об‟єктивною реальністю стає формування 

нового сучасного типу мислення, не випадково його 

називають «кліпове» (мозаїчне, фрагментарне, піксель-

не, калейдоскопічне). «Кліпове мислення»,  «кліпова 

свідомість» завдяки новітнім технологіям має шалені 

темпи розповсюдження. Навіть технологія проведення 

масових заходів та свят набуває характерні ознаки 

телевізійного кліпу. Пригадаємо хоча б День незалежності 

(2019 рік) на Хрещатику, коли експерти-телевізійники 

відмітили саме такий «кліповий» формат державного свята. 

Натомість, саме такий формат сприймався як «новітній», 

«свіжий» та сподобався багатьом виборцям в країні. 

Завдяки екрану (телевізійному, комп‟ютерному), на 

думку керівника центру «Системного аналізу і 

статистики» НТУУ «КПІ» Г.П. Бахтіної, електоральна 

база, що складається з людей кліпового мислення 

зростає в геометричній прогресії та зміщується до 

критичної точки, після якої почнуться незворотні зміни 

у свідомості людей та суспільстві в цілому [6]. Вона 

зауважує, що такий синдром чреватий наслідками «втрати 

бажань пізнання нового; знищення потреби та здатності до 

творчості, чому сприяє постійне використання вторинної 

інформації на рівні її переробки та комбінування; роздробу 

в бажаннях та вчинках; невідповідності образу думок 

образу життя; непослідовності в прийнятті рішень щодо 

розв‟язання проблем, навіть, суто життєвих та послаблен-

ню відповідальності за їх наслідки; оперуванню тільки 

змістами фіксованої довжини, невмінню працювати з 

семіотичними структурами довільної складності та 

зосередитися на будь-якій інформації на довгий час» [6]. 

Наслідки зміни типу сприйняття інформації обов‟язково 

відбиваються на технологіях політичного впливу, що 

використовуються як у передвиборних кампаніях так і у 

сприйнятті політичних рішень. Дві масштабні групи  

виборців, ті хто сидить перед екраном телевізора та ті 

хто сидить перед екраном комп‟ютера, стають 

потенційно «хакнутими» через вразливість сучасного 

«кліпового» мислення. Можна погодитися з 

Г.П. Бахтіною щодо тенденцій «антиінтелектуалізму та 

плагіату; масової неосвіченості молоді та феномену 

гордовитої захопленості своїм неуцтвом; абсолютної 

впевненості у своїй правоті, завдяки тому, що люди, які 

персоніфікують антиінтелектуалізм, не усвідомлюють 

даної проблеми; диспропорції між формальним та 

дійсним рівнем знань; різкому зниженню коефіцієнту 

засвоєння знань та фактичної успішності навчання; 

фальсифікації оцінки» [6].  

Активне використання телересурсу у формуванні 

інформаційного політичного простору стає ефективним 

тоді, коли має сприятливий ґрунт майже повної 

відсутності раціональних основ логіки, бо абсурд стає 

«логікою» кліпового мислення. Надскладні соціально-

політичні процеси осмислюються через спрощення та 

мінімізацію знаків, короткі, тимчасові сполохи-картинки, 

що створюють образну химерну реальність, позбавлену 

складності та незрозумілості (бо усвідомлення справжньої 

реальності потребує внутрішніх зусиль та роботи над 

собою). І це є ментальною моделлю сучасної реальності – 

часу коротких фраз, думок та ще коротших яскравих 

картинок, що швидко змінюються. Використання теле-

ресурсу в політичній практиці комунікацій в Україні 

виявилося надефективним,  коефіцієнт корисної дії склав 

більше 70 відсотків. 

Взагалі, ту політичну реальність, що складається через 

отримання інформації з екрану, називають по-різному: 

відеократія, політика спектаклю, демократія шуму. В 

сучасній політичній практиці поступово зникає принцип 

політичного вибору через зіткнення ідей. Раніше виборцю 

пропонували політичну програму дій, постановку 

політичних та соціальних проблем, чітке формулювання 

ідей, ідеологічних цінностей. Політик пропонував своє 

бачення вирішення окреслених проблем суспільства, яке 

передбачало розумне осмислення електоратом своїх 

інтересів. Тепер це все замінене на «все хороше проти 

всього поганого», домінує конкуренція не ідей, а образів, 

іміджів політиків, котрі формуються за маркетинговим 

законом: «якщо ти не сприймаєш мене таким, яким я є 

насправді, то я стану таким, яким ти хочеш мене бачити». 

Телевізійний ресурс допоміг Україні в 2019 році обрати  

«телевізійного президента» за принципом «розмалюй 

мене сам». В літературі повно прикладів, коли політикам, 

котрі бажали поєднати «непоєднане» в одну електоральну 

базу, вдавалося багатократно збільшувати кількість своїх 

виборців.  

Для кожного громадянина політична визначеність є 

важливою й потрібною, а телемедіа конструюють його 

політичну ідентичність. Елементи, які посилюють «я» 

громадянина – це не виховання, вони просто сприяють 

формуванню інформаційного середовища, в якому 

людина почувається на своєму місці та починає шукати 

свою ідентичність. Адже медіа – лише відображення 

людських ідентичностей. Цих ідентичностей може бути 

багато, тому якісний телересурс може запропонувати 

якийсь варіант, що буде співпадати або формувати 

політичну ідентичність глядача. 

На Заході велику роль у формуванні медійної 

свідомості громадян відіграє їхня участь у фінансовій 
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моделі розвитку телекомунікації та ЗМІ. Вдалими 

прикладами різних способів розвитку медіаграмотності 

громадян можуть бути Канада, Франція, Італія та США. 

У першу чергу, така ситуація пов‟язана з інформаційною 

політикою цих держав та з активністю академічних та 

урядових кіл у просуванні громадських каналів. 

Оскільки в Україні основна частина каналів функціонує 

за рахунок значних олігархічних капіталів, то економіч-

ної прив‟язки громадськості до телересурсів немає, 

українці не здійснюють свого впливу на медіа. 

Найважливіше, звісно, це те, що телеканал фільтрує 

певні послання. Отже, аудиторія має звичні способи 

сприйняття, пов‟язані з інформацією та її джерелами, з 

міжособистісним спілкуванням. У їхньому сприйнятті 

люди є досить консервативними і сприймають те, що 

отримують із цих каналів, як норму. Трендом останніх 

років в медіа-просторі України стало запрошення на 

роль телеведучих нинішніх або колищніх політиків, а не 

професійних журналістів. Керівник Центру моніторингу 

та аналітики громадської організації «Детектор медіа» 

О. Довженко зазначає, що інформаційним телеканалам 

потрібно цілодобово заповнювати ефір суспільно-

політичним контентом. Тому вони легко віддають 

ефірний час тим, хто не має нічого спільного з журна-

лістикою, а саме політикам. В Україні практично всі 

канали інформаційного спрямування вдаються до такої 

практики. «Політик може брати на себе невластиву йому 

роль телеведучого. Це намагання підвищити впізнава-

ність, рівень довіри й потенційної електоральної 

підтримки. Вони, звісно, цього ніколи не визнають, а 

мотивуватимуть свої дії бажанням бути відкритими до 

виборців», – наголошує Довженко [7]. 

Сьогодні правильним твердженням є те, що владу має 

той, хто володіє та розпоряджається засобами інформації. 

В контексті українського політичного простору саме 

володіння (контроль) телересурсами визначає впливи на 

прийняття політичних рішень та їх наслідків. 

Публічна сфера, як зазначає К.В. Задворна, є фактично 

комунікативною конституцією суспільства, за допомогою 

якої факти й думки циркулюють у соціумі, а загальний 

запас знань створюється як основа для колективної 

політичної дії. Саме засоби масової інформації та 

телекомунікація перетворилися на основне джерело 

інформації та фокусуються на розповсюджені знань про 

досвід суспільства. Сучасна концепція «новини» розроб-

лена саме як засіб інформування громадян про 

найважливіші явища, події в політичному житті, 

раціоналізації та управлінні громадською думкою [8, c.18]. 

Розрізняють п‟ять функцій засобів масової 

комунікації в «ідеальному типі» демократичного 

суспільства: по-перше, інформування громадян про те, 

що відбувається навколо них (моніторинг); по-друге, 

політична соціалізація на основі «фактів»; по-третє, 

забезпечення платформи для громадського політичного 

дискурсу, що сприятиме формуванню «громадської 

думки»; по-четверте – функція полягає в тому, щоб 

оприлюднювати політичну й урядову інформацію та 

бути на сторожі національних інтересів суспільства; по-

п‟яте, засоби масової комунікації в демократичному 

суспільстві є каналом для пропаганди політичних 

поглядів.  

Висновки. Отже, в державах з представницькою 

демократією зв‟язок між політичною владою та 

громадянином (тобто виборцем) відбувається переважно 

за допомогою засобів масової комунікації. Вони є 

найважливішим посередником між ними. В період 

політичних виборів, референдумів, інших форм волевияв-

лення важливим стає технічна забезпеченість влади та 

громадянських структур системами інтерактивної 

взаємодії. Але віртуалізація традиційних демократичних 

процедур висуває  нові проблеми щодо форм контролю 

політичної влади, налагодження відносин з новими 

громадськими групами, способів врахування й оцінки 

кваліфікованості думки мас. 

Головна перевага телебачення в системі політичної 

комунікації полягає в самій його природі, що дозволяє 

поєднувати зорові й слухові образи, показувати події або 

явища в динаміці та русі. Саме це робить його на 

сьогоднішній день найефективнішим і масовим засобом 

впливу. 

Політична телекомунікація є специфічним видом 

політичних відносин, засобами якого суб‟єкти, що 

домінують у політиці, регулюють виробництво і 

поширення суспільно-політичних ідей свого часу. 

Політична телекомунікація пронизує всі сторони 

політичного життя суспільства і є невід‟ємною складовою 

частиною політичного процесу. Саме телересурс 

забезпечує формування іміджу політика за рахунок 

акцентування уваги та конкретних подіях, темах, суб‟єктах, 

їх вербальних та невербальних характеристиках. Теле-

ресурс виступає ефективним засобом формування 

політичного простору, бо забезпечує управління 

інформаційними потоками, пріоритетами, вподобаннями, 

ідеалами аудиторії. 
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TELERESOURSE IN THEFORMATION OF INFORMATION AND POLITICAL SPASE 

The article deals with the problem of forming the political information space using such a resource as television. 

Teleresource affects all aspects of the political life of society and becomes an integral part of the political process in Ukraine. 

Benefits of television: the ombination of visual and auditory images, demonstration of events in dynamics and movement, 

transforms television resources into a powerful tool for domination in politics, propagation of socio-political ideas, 

manipulation and propaganda that affects the political consciousness and political behavior of citizens. 
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«Сам капитализм деградировал и сошѐл с ума,  
потому что мы сами же порождаем  

те проявления неравенства,  

урегулировать которые мы потом не в состоянии» 

(Э. Макрон) 

Постановка проблемы. Почти четвертьвековое 

преобладание Запада с его признанным лидером США 
сменяется в международной жизни иным структуриро-
ванием как общественной сферы, так и собственно 

международных отношений. Но ответственность за 
прошедший период не лишает необходимости пристойно 
войти в открывающиеся перспективы. На переломе 
объективные предпосылки справедливой организации 

могут быть особенно отличны от субъективных 
восприятий и ожиданий. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. 
Свои размышления о более справедливом устройстве 
международной жизни формулировали и искали пути их 
осуществления такие национальные герои и 

выдающиеся государственные деятели, как Ж.-Р. Эбер и 
П.Г. Шометт, Ж. Ру и Ж.-Т. Леклерк, Г. (Ф.Н.) Бабѐф и 
А. Сен-Симон, А. Ордин-Нащокин и В. Голицын, 
А. Горчаков и А. Бестужев-Рюмин, А. Грибоедов и 

А. Пушкин, Г. Потѐмкин и А. Безбородко, Г. Сковорода 
и А. Панин, Г. Шелихов и Н. Резанов, П.-Ж. Прудон и 
К. Маркс, С. Боливар и Х. де Сан-Мартин, П. Вилья и 

Э. Сапата, А. Сандино и Ф. Марти, Г. Чичерин и 
А. Громыко, Э. Че Гевара и Ф. Кастро Рус, Д. Ортега 
Сааведра и С. Альенде, Хо Ши Мин и П. Лумумба, 

Ш. де Голль и Д. Стросс-Кан. Проведѐнное исследование 
базируется также, во-первых, на характеристике вектора 
изменений международных отношений Ж. Алфѐровым, 
Э. Бабиным, У. Беком, Г. Бехманном, А. Богатуровым, 

А. Бузгалиным, В. Букреевым, А. Бутенко, С. Бэнноном, 
В.Вазюлиным, И.Валлерстайном, В.Геецем, Э.Гидденсом, 
С.Глазьевым, Л.Градобитовой, А.Гринспеном, А.Громыко, 

А.Дугиным, А.Зиновьевым, А.Иголкиным, Э.Ильенковым, 
Д.Калаичем, С.Карагановым, М.Кастельсом, А.Киреевым, 
А. Коробкиным, Н. Косолаповым, С. Кургиняном, 

Дж.Куртом, Х.Маккиндером, Л.Максимовой, С.Михеевым, 
В. Мотылѐвым, И. Носковой, К. Овчинниковым, А. и 
И.Панариными, С.Платоновым, В.Пякиным, В.Рыбалкиным, 

Н. Стариковым, М. Смитом, Б. Супруновичем, 
Р. Хасбулатовым, К. Хаусхофером, С. Хелемендиком, 
М. Хрусталѐвым, Н. Черкасовой, К. Шмиттом, во-вторых, 

на выделении основных черт новых тенденций 
общественной жизни Е. Авдокушиным, С. Бартеневым, 
А. Белорусовым, Е. Брагиной, А. Булатовым, В. Виногра-
довым, Р. Волковым, Э. Гэмблом, М. Делягиным, 

В. Дрожжиновым, Ю. Дроздовым, В. Ефимовым, 
В.Железновой, Л.Ивашовым, М.Ильиным, В.Иноземцевым, 
Е.Касаткиной, В.Колесовым, М.Лебедевой, А.Ляменковым, 

Цель текста – анализ «окна возможностей» повышения уровня справедливости в организации 
международной жизни при кардинальных социально-политических трансформациях, связанных с 
усилением постглобальных процессов. На смену относительной стабильности иерархии «всемирные 
центры – региональные центры разного уровня – полупериферия и периферия» приходят гибкие 
конфигурации альянсов. Роль политико-идеологических факторов разломом всѐ активнее принимают на 
себя культурно-цивилизационные параметры. Возрастает значение исторического опыта, социального 
наследия, религиозно-этической и ценностно-смысловой идентичности. Между тем, длительная эпоха 
приоритета гонки за уровнем удовлетворения растущих материальных потребностей на базе 
расходования простого труда зримо выявила свои пределы, связанные с неравномерностью концентрации 
возможностей и угрозами не только экологии человека, но и всей планетарной экосистеме. 
Постсовременность, постиндустриализм и постглобализм усиливают дрейф общественных отношений в 
направлении повышения роли знания и интеллектоѐмким ресурсно-методологическим базам. Эта ситуация 
не только чревата опасными рисками, но и таит в себе возможности новых обретений для ойкумены. 
Если мировые цивилизации уже выработали свои представления о желательных для себя изменениях и 
ведут поиски наиболее эффективных рычагов для направления процессов, то на линиях геостратегических 
разломов, активной социокультурной диффузии не только нарастает градус напряжѐнности, но и 
скапливается весомый потенциал важных для всей ойкумены негативных и позитивных мутаций. В этих 
условиях создаются дополнительные ресурсно-методологические базы осуществления дрейфа 
международных отношений в направлении повышения качества общественной среды, позволяя 
противостоять «двойным стандартам» оценок и лицемерию выступлений, препятствовать «дипломатии 
канонерок» и вмешательству в дела суверенных государств, вместе с тем, открывая дорогу честности и 
равноправию в политике, историческому творчеству масс и защите культурно-цивилизационными мирами 
свой идентичности. Одновременно смещение ядра общественного богатства меняет и акценты в 
международной конкуренции. 

Ключевые слова: социоантропогенез, культура, культурно-цивилизационный мир, международная 

жизнь, постглобальное состояние. 



 
207  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, September # 36, 2019 
 

М. Маляровой, М. Осьмовой, В. Паньковым, С. Пенкиной, 

С.Платоновым, В.Пресняковым, В.Роговым, Б.Сандерсом, 
В. и Н. Сапичами, К. Семѐновым, Н. Срничеком, Л.Сэвом, 
В. Толстых, Е. Талызиной, П. Цыганковым, В. Чекуровым, 
в-третьих, на анализе возможностей продуктивного 

регулятивного воздействия на них и применения 
появляющихся инноваций Дж. Гэлбрейтом, С. Кара-
Мурзой, В. Катасоновым, А. Колгановым, С. Кравченко, 

С. Переслегиным, К. Петровым, В. Сагатовским, 
Б. Сандерсом, Е. Спицыным, С. Ураловым, Дж. Урри, 
П. Фейерабендом, Ж. Фреско, А. Фурсовым, М. Хазиным. 

Цель текста – выявление и анализ черт в социальной 
организации международной жизни, обеспечивающих 
предпосылки и предполагающих движение ойкумены к 
более высокому уровню справедливости. 

Изложение основного материала исследования. 
Исторически необходимый переход на более высокий 
уровень справедливости в организации международной 

жизни предполагает равные права народов при повыше-
нии социальных стандартов и росте ответственности с 
подъѐмом могущества. Социоантропогенез осуществляется 
при увеличении возможностей само- и взаимореализации 

всѐ более широких масс населения, так что справедли-
вость сопрягается с максимизацией поля исторического 
творчества народов и отдельных людей. Так, историческое 

творчество масс и стратегические инициативы культурно-
цивилизационных миров предполагают: – восходящую 
гармонизацию индивидуального, классово-группового и 

общественного творчества; – диалектику взаимоподдер-
живающих механизмов социального равенства и свободы; 
– соединение развития и преемственности; – интеграцию 
возможностей и рисков как постепенности, так и 

скачкообразного разрыва трансформаций; – выработку и 
распространение общих представлений в ойкумене о 
должном, справедливом, нравственном при обогащении 

их каждым из культурно-цивилизационных миров с 
обязательностью признания важности суверенности и 
разнообразия; – повышение многоуровневости средств 

гармонизации интересов слоѐв и культурно-цивилиза-
ционных миров. 

Вне социального равенства и справедливости нет 
добрососедства; порабощѐнный всегда имеет право 

восстать на поработителя. Повышение уровня справедли-
вости в организации международной жизни требует 
преодоления насилия над народами, следовательно, 

ликвидации дискриминации, неоколониализма и отчуж-
дения. На смену относительной стабильности иерархии 
«всемирные центры – региональные центры разного 

уровня – полупериферия и периферия» приходят гибкие 
конфигурации альянсов. Роль политико-идеологических 
факторов разломом всѐ активнее принимают на себя 
культурно-цивилизационные параметры. Соответственно, 

механизмы достижения более высокого уровня справедли-
вости концентрируются вокруг ядер культурно-цивилиза-
ционных миров. Нарастает звучание исторического 

опыта, социального наследия, религиозно-этической и 
ценностно-смысловой идентичности. В этом контексте и 
именно понятие развития нуждается в обновлении: кроме 
стабильного и сбалансированного экономического роста, 

оно должно ориентироваться на такие этические ценности, 
как солидарность, свобода выбора, терпимость. При этом 
ни одна система ценностей уже не может рассматриваться 

как единственно возможная для человечества. Разные 

культурно-цивилизационные миры по-разному отражают 
в своѐм развитии черты нового: встречаясь с «всемирными 
вызовами», каждый вырабатывает собственные варианты 
ответов на них. Наряду с этим усиливаются и 

возможности осторожного заимствования части моделей 
трансформации, нарабатываемых другими народами, что 
деактуализирует подход, соответственно которому 

международные отношения пытались относить ко 
«вторичным», «производным» [1-3]. 

Вместе с тем, если конкурирование политических, 

социальных и идеологических лагерей в XX веке вело к 
расширению корзины прав человека и гражданина, то 
период конца XX – начала XXI ст. ознаменовался 
попытками реванша богатых слоѐв / стран в навязывании 

удобных для себя трактовок и наступления на права 
трудящихся. Соответственно, резко расширилась как 
социальная база протестных движений, так и 

альтернативные решения альтернативных культурно-
цивилизационных миров. Всѐ заметнее полиструктура 
мирохозяйственных связей, основанная на выработанных 
и взаимоприемлемых нормативах отношений, а вовсе не 

блок из идентичных атомов-элементов, определяет вид 
формирующейся действительности. Международные 
механизмы реализации принципа превращѐнных (преоб-

разованных) форм базируются на введении в межсистем-
ное взаимодействие эталона, обеспечивающего сопостав-
ление структур, их сводение к сверхструктурному един-

ству, трансформацию энергии их противоречия из 
разрушительной в развивающую. Тем самым контрпро-
дуктивными являются попытки диктовать внешнюю 
волю, сохраняется своеобразие каждого из элементов в 

предоставленных пределах самореализации и условиях 
взаимодействия. Напротив, неоархаикой представляются 
«двойные стандарты», когда оценки прямо зависят от 

соответствия своим корыстным интересам (к примеру, 
однопорядковые фигуры предстают то «борцами за 
свободу», то «террористами»), и процветают подходы в 

стиле: «Самоса, конечно, сукин сын. Но это наш сукин 
сын». В этом смысле применение международных меха-
низмов реализации принципа превращѐнных (преобразо-
ванных) форм выступают одним из факторов повышения 

уровня справедливости международной жизни, препятст-
вующим расползанию хаоса, нагнетанию напряжѐнности, 
созданию и обострению линий раскола, нарастанию 

экстремизма, агрессии и т.п. 
Между тем, изменилась и структура богатства 

(общественного и индивидуального), и структура эффек-

тивного взаимодействия, и соотношение мощи отдельных 
стран. Культурное ядро всякой цивилизации доказывает 
свою состоятельность, продуцируя инновационные формы, 
обеспечивающие безопасность и развитие в меняющихся 

условиях. Для этого приходится селекционировать лучшее, 
сохраняя и культивируя своѐ. Различия ценностно-
смысловые комплексы культурно-цивилизационных миров 

делают их взаимозаинтересованными: как в международ-
ной, так и во внутренней жизни. Например, славянская 
культура отлично уживается с мусульманской, порождая 
новые творческие импульсы. Социокультурные коды 

психоментального основания обеспечивают сборку 
интересов и преследующих их общественных сил. 
Нанизанные на базовые ценностно-смысловые комплексы 
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культурно-цивилизационных миров порядки формируют 
в плоскости социальных полей нравственный иммунитет, 
в нормативной – юридические формы защиты суверенитета. 

Соответственно, иной выступает комбинация продуктив-
ных ресурсно-методологических баз как международного 
взаимодействия, так и влияния на сознание, состояние и 

динамику общественной психологии и идеологии. Так, 
например, отнюдь недаром многие действия предприни-
маются ради медийного эффекта. При этом попытки 

внешнего управления и утраты реального суверенитета 
осваивают социально-политические ресурсы олигархата и 
охлократии. Вместе с тем, достижения и накопления экс-
метрополий крайне небезупречны из-за средств их 

осуществления [4-8]. Другими словами, поле междуна-
родной жизни подошло к необходимости модернизации 
«правил игры». Однако, во-первых, эти правила должны 

быть общими для всех («никто не исключителен»), во-
вторых, общеприемлемы (а не выработаны, например, 
исключительно в интересах уходящих лидеров).  

Причѐм если мировые цивилизации уже выработали 
свои представления о желательных для себя изменениях и 
ведут поиски наиболее эффективных рычагов для 
направления процессов, выращивания социальных 

институтов и структурирования международной жизни, 
то на линиях геостратегических разломов, активной 
социокультурной диффузии не только нарастает градус 

напряжѐнности, но и скапливается весомый потенциал 
общественно важных мутаций: как негативных, так и 
позитивных. Эта ситуация не только чревата опасными 

рисками, но и таит в себе возможности новых обретений 
для ойкумены. Обществу, например, сложно себя защитить 
от действий асоциальных изолированных групп и 
одиночек. Децентрация культуры, знаний, опыта всегда 

были важнейшими условиями не только саморегулиро-
вания общества, но и его выживания и развития. Однако 
постглобальное состояние ойкумены с постсовременными 

моделями жизнеустройства и необходимостью формали-
зации самоидентичности народа превращают этот процесс 
в важнейшую тенденцию, которая может дополнительно 

подпитывать тренды сепаратизма [9-13]. В глобализо-
ванном мире свои ловушки ожидают всемирные центры и 
мировую периферию, интересных для «центров силы» и 
никому не нужных, удобных и неудобных. 

Вместе с тем, постглобальность дарует шанс на успех 
каждому из культурно-цивилизационных миров, надо 
лишь обеспечить интеграцию интересов, культуру 

проведения модернизации, увидеть возможности, быть к 
ним готовым: выращивать свои ресурсные базы и формы, 
позволяющие производить стратегический анализ, 
прогнозирование и конструирование постглобальных 

проектов [14-17]. Причѐм когда «стрела истории» летит 
всѐ быстрее, ризомичность и динамики развития 
изменений могут усложнять выработку своевременных 

реакций, что требует заготовок «стандартных ходов» на 
опережение для применения в организационно-управлен-
ческих комбинациях и при заведомо нестандартных 

ситуациях. С одной стороны, плавное движение вперед 
часто обеспечивается вызреванием будущего еще в формах 
прошлого, с другой, – результативному социальному 
творчеству зачастую активно мешают фрагменты 

сохранившегося прошлого (например, взаимоврастание 
рабовладения и империализма в США, что проявляется 

вплоть до избирательной системы – или же средневековья 
и колониализма, пронизывающих устарелое устройство 
Англии, еѐ электоральное недоверие собственному 

народу). Между тем, длительная эпоха приоритета гонки 
за уровнем удовлетворения растущих материальных 
потребностей на базе расходования простого труда зримо 

выявила свои пределы, связанные с неравномерностью 
концентрации возможностей и угрозами не только 
экологии человека, но и всей планетарной экосистеме. 
Отвлечение человека от раскрытия его творческого 

потенциала на секс, спорт и автомобили – наркотики 
вещизма. Потребительский фетишизм активно поддержи-
вается сторонниками сохранения мирового порядка, как 

когда-то опиум настойчиво насаждался в Китае. 
Постсовременность, постиндустриализм и постглобализм 
усиливают дрейф общественных отношений в направлении 
повышения роли знания и интеллектоѐмких ресурсно-

методологических баз. Инверсионные же явления неклас-
сических трансформаций требуют более полно исполь-
зовать в процессе социального регулирования вызревшие 

естественным путѐм социально-экономические формы, 
когда стратегия «прогрессоров» «облагодетельствовать 
насильно» лишь обостряет противоречия, приводит к 

перерасходованию ресурсных баз и вызывает дальнейшее 
нарастание отторжения. Именно поэтому традиционные 
ценностные ориентации зачастую обновляются под 
знаком усиления мотивов социальной ответственности, 

умеренности, самоограничения и т. п. Вследствие этого 
реактуализируется интерес к базовой культуре, к 
ценностно-смысловым комплексам. 

Вооружѐнность интеллектом и техникой тем более 
требует прочного социокультурного основания. И если 
ранее, зачастую, на первый план выходила связь 

аморальности с расширением диапазона выбора, принося 
успех отсутствию нравственного ригоризма, то теперь 
этическая неразборчивость граничит с фатальной 
опасностью для ойкумены. Соответственно, вопрос 

распространения социально ответственного поведения 
приобретает кардинальное значение. Приоритетным 
становится ригоризм в требованиях к качеству и 

социальной ответственности элиты, осуществлению 
социетального управления, реализации функций власти. 
Резкое повышение планки нравственной требовательности 

и социальной ответственности во всех сферах обществен-
ной жизни – это, во-первых, необходимость перехода к 
обществу знаний и экономике сложного и уникального 
труда, во-вторых, предпосылки осуществления принципов 

социального государства. Интеллектуальное и нравствен-
ное измерения общественной жизни и хозяйственно-
производственной деятельности формируют как качество 
фундаментально-методологического фундамента практико-

теоретического освоения действительности, так и 
напряжѐнность творческого поиска. Соответственно, 

разрыв в уровнях их развития таит опасности для 
цивилизации и отдельного человека. Под влиянием 
уровня разделения труда включѐнность духовного 

творчества (прежде всего, научно-интеллектуального и 
художественно-образного) в процесс существующего 
общественного производства приобретает черты домини-
рования анализа / синтеза, соотношения универсальности / 

функциональности. Состояние и динамика социокультур-
ных полей продуцирует формы теоретического и 
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повседневного уровней индивидуального и обществен-

ного сознания, общественной психологии и идеологии. 
При этом социализация формирует две стратегии: борьбы 
либо за свою цивилизацию, либо исключительно за себя 
самого (часто – с присоединением к ценностям и смыслам 

наиболее успешной в данный период истории). 
Выводы. Таким образом, тенденции дальнейшей фраг-

ментации ойкумены вовсе не отменяют необходимости 

совершенствования структурирования международной 
жизни, прежде всего, механизмов полилога культурно-
цивилизационных миров (в т. ч. при применении принципа 

превращѐнных форм). Повышение уровня справедливости 
и равенства (в частности, в защите своего суверенитета и 
доступе к общечеловеческим наработкам и открытиям, 
наработкам всеобщего труда и достижениям уникального 

творчества: в частности, художественного и научного), 
воспринимаемого как должное – условие качественного 
взаимообмена и повышения взаимного доверия. 

Напротив, безнравственность и духовно-идеологическая 
растерянность входят в число очевидных целей 
гибридных войн. Вне социального равенства и 
справедливости нет добрососедства; угнетѐнный имеет 

право восстать на притеснителя. Повышение уровня 
справедливости в организации международной жизни 
требует преодоления насилия над народами, следова-

тельно, ликвидации дискриминации, неоколониализма и 
отчуждения. Поддержание необходимых оснований 
суверенности осуществляется не только экономическими, 
политическими, нормативно-юридическими, информацион-

ными, но и нравственно-идеологическими средствами. 
Усиливаются ориентации на равенство (прежде всего, 

прав), признание самоценности при росте ответствен-
ности с наращиванием могущества (в т. ч. прежних 
метраполий). Крепнет понимание ценности жизни, 

творчества и разнообразия. На разных уровнях 
международной жизни всѐ отчѐтливее виден тот факт, что 
полиструктура культурно-цивилизационных миров, 
основанная на общеприемлемых нормативах отношений, 

а вовсе не блок тождественных атомов-элементов, 
подогнанных «архитекторами событий» под подразуме-
ваемую ими цель, – картина действительности. При этом 

старые лидеры заинтересованы в сохранении социального 
порядка, деградирующая часть периферии выступает 
объектом манипулирования, а не субъектом истории. 

Вырастают новые лидеры. Страны с относительно 
«закрытыми» социумами не только конкурируют «на 
равных», но и во многом сами навязывают критерии 
прогресса. Разница социальных потенциалов скапливается 

в региональных центрах, в полупериферийной зоне 
интенсивного диалога, на грани миров; здесь – возмож-
ности мутаций. Уже переформатирование открывает 

возможность разнообразия комбинаций социальных 
институтов. Более того, успешное использование 
особенностей постмодерной культуры удается скорее 
организациям и государствам, обрастающим сонмом 

различных плохо структурируемых, но эффективных 
образований. Одновременно глобализация европейских 
норм и институтов происходит в условиях, когда Европа 

сама меняется коренным образом. При этом стоящие 
перед человечеством проблемы вовсе не привели к 
осознанному единству интересов и действий. Реальная 

культурная и историческая разнородность возросла, а 

жизнеспособность каждого культурно-цивилизационного 

мира определяется готовностью отстаивать свою идентич-
ность и самобытность. Соответственно, характеристика 
социального капитала самого по себе не является полной, 
а ограничение анализа рассмотрением только его 

трансформаций не позволяет оценить значение для 
постсоветских стран «проекта европеизации». При этом 
немаловажным оказывается умение государств удерживать 

баланс решений между интересами «сильных» и «слабых» 
регионов, лидеров и аутсайдеров, а также готовность 
предотвращать произвол и ошибки собственных 

представителей в выработке курса и обеспечении 
проведения международной политики. Из промышленного 
вчера можно шагнуть в постиндустриальное завтра с его 
чертами и свойствами, а можно – в архаическое уже 

позавчера с его набором его примет. Выбор: подъѐм или 
деструкция – осуществляется сегодня в разнокалиберности 
малых развилок и текущих решений. В этих условиях 

глубина и своеобразие трансформаций предопределяют 
появление более комплексных проблем, заданий и 
нуждаются в новых механизмах регулирования. Наконец, 
важнейшим фактором воспитания ойкумены становится 

отказ от «двоемыслия» и наличие личного примера, 
использование в качестве регулятивной модели варианта 
не «делай так», а «делай так, как я». И в этой сфере 

справедливым остается завет м. Терезы: «Люди бывают 
неразумны и эгоистичны, – всѐ равно прощайте их. Если 
Вы проявили доброту, а люди обвинили Вас в тайной 

личной корысти, – все равно проявляйте доброту. Если 
Вы добились успеха, то у Вас может появиться много 
мнимых друзей и настоящих врагов, – всѐ равно 
добивайтесь успеха. Если Вы честны и откровенны, люди 

будут Вас обманывать, – всѐ равно будьте честны и 
откровенны. То, что Вы строили годами, может быть 
разрушено в одночасье, – всѐ равно стройте. Если Вы 

воспарили на крыльях счастья, люди будут Вам 
завидовать, – всѐ равно будьте счастливы. Добро, которое 
Вы сотворили сегодня, назавтра люди забудут, – всѐ 

равно творите добро. Делитесь с людьми лучшим, что у 
Вас есть, хотя этого никогда не будет достаточно, – всѐ 
равно делитесь самым лучшим, что у Вас есть». 

Возможные направления дальнейших исследований. 
На наш взгляд, для повышения плодотворности научных 
исследований в этой сфере целесообразен приоритетный 

анализ черт ойкумены регионов. 
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JUSTICE IN THE ORGANIZATION OF INTERNATIONAL LIFE: POST-GLOBAL ACCENTS 

The purpose of the text is to analyse the “window of opportunity” of raising the level of justice in the organization of 
international life in the event of fundamental social and political transformations associated with the intensification of post-global 

processes. The relative stability of the hierarchy “world centres – regional centres of different levels – semi-periphery and 
periphery” is replaced by flexible configurations of alliances. The role of political and ideological factors is increasingly taking 
over cultural and civilizational parameters. The value of historical experience, social heritage, and religious-ethical and value-
sense identity is increasing. Meanwhile, the long era of the priority race for meeting the growing material needs on the basis of 

spending simple labour has visibly revealed its limits related to the uneven concentration of opportunities and threats not only to 
human ecology, but to the entire planetary ecosystem. Postmodernity, post-industrialism and post-globalism intensify the drift of 
social relations in the direction of increasing the role of knowledge and intellectual resource-methodological bases. This situation 

is not only fraught with dangerous risks, but also fraught with the possibility of new acquisitions for the ecumene. If world 
civilizations have already developed their ideas about the desired changes for themselves and are searching for the most effective 
levers for directing processes, not only does the degree of tension increase on the lines of geostrategic faults, active sociocultural 

diffusion, but also a significant potential for negative and positive mutations is accumulating. Under these conditions, additional 
resource and methodological bases are created for the implementation of the drift of international relations in the direction of 
improving the quality of the public environment, making it possible to resist the “double standards” of assessments and hypocrisy 
of speeches, hinder “canoner diplomacy” and interference in the affairs of sovereign states and equality in politics, the historical 

creativity of the masses and the protection of their cultural and civilizational worlds. At the same time, the displacement of the 
core of social wealth also changes the emphasis in the direction of post-global competition. 

Key words: socio-anthropogenesis, culture, cultural and civilizational world, international life, post-global state.  
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Постановка проблеми. Від того, які принципи 

закладаються в основу будь-якого правового явища чи 

процесу, залежить його зміст, життєздатність та 

ефективність. Це твердження пояснює потребу в особливій 

увазі принципам оприлюднення нормативно-правових 

актів. Принципи оприлюднення нормативно-правових 

актів спрямовані на допомогу суб‟єкту правотворчості, 

допомагають уникнути помилок під час оприлюднення 

нормативно-правових актів та знижують ймовірність 

допущення будь-яких помилок у змісті чи формі тексту 

нормативно-правового акта під час його оприлюднення. 

Окрім того, принципи оприлюднення нормативно-

правових актів дають змогу забезпечити упевненість 

кожного суб‟єкта права, що оприлюднений текст акта 

відповідає його оригіналу.  

Мета роботи полягає у дослідженні принципів й 

способів оприлюднення нормативно-правових актів. 

Виклад основного матеріалу. Принципи оприлюд-

нення нормативно-правових актів можна визначити як 

вихідні засади та ідеї, які характеризують сутність і 

визначають загальні мінімальні вимоги, яким повинне 

відповідати оприлюднення нормативно-правових актів. 

Принципи оприлюднення нормативно-правових актів 

становлять таку систему, яка сприяє дійсному та 

ефективному доведенні текстів нормативно-правових 

актів до відома усіх суб‟єктів права. 

У вітчизняній юридичній науці відсутні будь-які 

дослідження принципів оприлюднення нормативно-

правових актів. Виходячи із значення та призначення 

оприлюднення нормативно-правових актів, вважаємо, 

що принципами оприлюднення нормативно-правових 

актів є: принцип повноти тексту нормативно-правового 

акта, що оприлюднюється; принцип автентичності 

тексту нормативно-правового акта, що оприлюднюється; 

принцип публічності оприлюднення нормативно-

правового акта; принцип формальності та надійності 

оприлюднення нормативно-правового акта; принцип 

офіційності оприлюднення нормативно-правового акта. 

До оприлюднення нормативно-правових актів 

застосовується принцип повноти текстів оприлюднених 

актів. Закони та інші нормативно-правові акти повинні 

бути оприлюднені у повному обсязі з дотриманням 

структури та відображенням реквізитів в офіційному 

виданні, навіть якщо нормативно-правовий акт великий 

за обсягом. Суб‟єкт правотворчості повинен оприлюдню-

вати в повному обсязі нормативно-правовий акт відповідно 

до вимоги правової визначеності та верховенства права. 

Адже будь-яка особа може точно не знати положень 

нормативно-правового акта, але повинна мати змогу 

прочитати цей нормативно-правовий акт, який у повному 

обсязі з усіма змінами та доповненнями повинен бути 

оприлюдненим в офіційний спосіб. 

Принцип автентичності тексту оприлюдненого 

нормативно-правового акта полягає в тому, що суб‟єкт 

правотворчості, від імені якого здійснюється оприлюд-

нення акта, гарантує, що текст оприлюдненого в офіцій-

ний спосіб нормативно-правового акта є точною копією 

оригіналу нормативно-правового акта. Автентичність 

забезпечується й тим, що до суб‟єкта, відповідального за 

оприлюднення нормативно-правового акта, надходить 

примірник оригіналу акта, засвідченого підписами 

уповноважених осіб суб‟єкта правотворчості.  

Наступний принцип оприлюднення нормативно-

правових актів це принцип публічності. У будь-якій 

юридичній практиці чи науковій роботі завжди робимо 

посилання на закони, нормативно-правові акти, які 

можуть бути доповненими й конкретизованими нормами 

права, що опубліковані в інших виданнях. Можна 

твердити, що повинен бути «внутрішній стандарт» 

оприлюднення внесених змін до нормативно-правового 

акта, який, як правило, оприлюднюються у вигляді 

окремого нормативно-правового акта. Формально нарізно 

оприлюднені нормативно-правові акти становлять одне 

ціле, єдиний акт (закон та закон про внесення змін до 

закону), але в друкованому виданні немає зв‟язку між 

ними.  

У статті представлено систему принципів оприлюднення нормативно-правових актів, як основні й 

вихідні засади діяльності, спрямованої на доведення до відома суб’єктів права нормативно-правових актів. 

Подано характеристику способів оприлюднення нормативно-правових актів відповідно до законодавства 

України. Наведено риси опублікування нормативно-правових актів, які забезпечують його ефективність й 

достовірність. 

Ключові слова: правотворчість, нормативно-правовий акт, оприлюднення нормативно-правових актів, 

опублікування нормативно-правових актів, принципи оприлюднення нормативно-правових актів. 
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Це зумовлює повторне офіційне оприлюднення 
змінених, доповнених нормативно-правових актів для 
можливості вільного доступу до повного тексту 

нормативно-правового акта. Окрім того, необхідно не 
забувати про обов‟язкову вимогу вільного доступу усіх 
суб‟єктів права до текстів оприлюднених нормативно-

правових актів. Опублікування акта не означає відразу 
його оприлюднення, якщо не забезпечені доступ, вільне 
використання й посилання на нормативно-правові акти.  

Наприклад, в США положення законів публікуються і 

в Зводі законів США («The United States Code»). 
Особливість його структури полягає в тому, що окремі 
норми законів (а не закони цілком) зводяться до 

предметів їх регулювання, становлячи 50 титулів 
(розділів) Зводу. Кожен титул розділяється на глави і 
параграфи, до кожного параграфа наводиться перелік 
попередніх актів. Звід законів США перевидається один 

раз у шість років. Щорічно публікуються доповнення до 
Зводу законів США, в яких також за титулами фіксуються 
зміни законодавства за рік. Всі зміни поглинаються 

черговим виданням Зводу законів США [1]. 
Принцип формальності та надійності оприлюднення 

нормативно-правових актів полягає в тому, що 

оприлюднення нормативно-правових актів є невід‟ємною 
частиною правотворчості. Оприлюднення повинне 
проводитися в офіційному засобі та у визначений 
законодавством порядок. Якщо це електронне оприлюд-

нення, то має бути чітко визначене «місце публікації» 
(сайт) в Інтернеті. Доступ до електронних текстів 
нормативно-правових актів повинен здійснюватись 

відповідно до порядку, який чітко визначений офіційним 
джерелом оприлюднення. Порядок доступу до текстів 
нормативно-правових актів доцільно розміщувати на веб-

сайтах установ, відповідальних за електронну публікацію 
актів. Сторінка та типовий вигляд уніфікованих платформ 
публікації забезпечують впевненість осіб у тому, що акт 
офіційно оприлюднений через електронне опублікування 

та офіційно викладений на сайті, що забезпечує до нього 
доступ. На таких сайтах міститься не тільки копія тексту 
нормативно-правового акта, а й ще пояснювальні та 

супровідні документи до оприлюдненого акта.  
Принцип офіційності характерний лише для 

офіційного оприлюднення. Він полягає у тому, що 

нормативно-правові акти після прийняття чи видання 
повинні і можуть бути оприлюднені тільки в офіційний 
спосіб. Якщо у державі офіційним способом оприлюд-
нення прийнятих нормативно-правових актів є їх 

опублікування, то текст нормативно-правового акта 
повинен бути опублікованим у друкованих виданнях, 
перелік яких нормативно затверджений. 

Зарубіжні дослідники принцип офіційності розгляд-
дають крізь призму вимог до самого видання та друку. 
Зокрема, коли друкується текст акта на папері, 

«офіційність» публікації та водночас автентичність 
текстів підтверджується самою публікацією в офіційних 
журналах, виданнях, статутах, бюлетенях. Публікаційні 
аркуші мають типовий вигляді із відомими макетами та 

стилями шрифтів для назв та фраз. Логотип видавця є 
додатковою характеристикою, яка надійно вказує на 
офіційне походження опублікованого тексту. Крім того, 

поставки журналів, статутів, бюлетенів з адреси видавця 
дають найменші сумніви з приводу «офіційного 

характеру» опублікованого тексту нормативно-правового 
акта [1]. Це ж саме стосується офіційного оприлюднення 
способом електронного опублікування. У такому випадку 

на нормативному рівні повинен бути затверджений стан-
дарт на форму офіційного електронного оприлюднення, 
яка дасть можливість розпізнавати офіційне походження 

оприлюдненого тексту. Перелік сайтів, на яких здійсню-
ється офіційне електронне оприлюднення, також повинен 
бути нормативно закріпленим. Ця вимога стосується й 
офіційних сайтів органів держави, і спеціально створених 

сайтів для електронного оприлюднення. 
Що стосується способів оприлюднення нормативно-

правових актів, то вони визначаються на нормативно-
правовому рівні та залежать від акта, який оприлюднюється 
та суб‟єкта, що здійснює цю діяльність. У кожній державі 
формується своя практика щодо способів доведення норма-

тивно-правових актів до загального відома, однак, є низка 
способів оприлюднення, які є загальними у використанні.  

Оприлюднення нормативно-правових актів може 

здійснюватися такими способами: повідомлення через 
радіо й телебачення, друковані та електронні засоби 
інформації, розсилка державним органам та громадським 
організаціям [6, с.179]. 

Так, на думку К. Петрученко, оприлюднення актів 
органів місцевого самоврядування здійснюється такими 
способами: опублікування в офіційному виданні нормо-

творчого органу; опублікування в неофіційному виданні. 
Оскільки для кожного суб‟єкта нормотворчості не 
передбачено існування офіційних видань, нормативно-

правові акти можуть бути оприлюднені у будь-якому 
друкованому виданні; інформаційного повідомлення на 
радіо та телебаченні; розміщення в мережі Інтернет (на 
офіційному сайті суб‟єкта нормотворчості); надсилання 

відповідним суб‟єктам (підприємствам, установам, 
організаціям, посадовим особам); оголошення на 
загальних зборах або інших зібраннях громадян [3]. 

Найбільш розповсюдженим способом оприлюднення 
нормативно-правових актів є їх опублікування. Це 
обумовлено тим, що опублікування забезпечує ідентифі-

кацію самого тексту з нормативно-правовими актами, а 
також використанням технічних правил. Саме тому для 
швидкого та оперативного доведення нормативно-
правових актів до широких верств населення практику-

ється опублікування нормативно-правових актів в 
масових періодичних виданнях. Це може бути друк як у 
виданнях, яким надано статус офіційного джерела 

опублікування, так і без такого статусу. Необхідно 
враховувати, що в засобах масової інформації при 
неофіційному опублікуванні публікуються не всі, а лише 
найбільш важливі нормативно-правові акти, що 

потребують широкого оприлюднення. Адже розміщення 
великої кількості нормативно-правових актів з усіма їх 
реквізитами в періодичному друкованому виданні 

неминуче призведе до його перевантаження обов‟язко-
вими публікаціями. 

Володіючи специфічною метою, опублікування здійс-

нюється в певних часових межах. У правовому сенсі воно 
виникає лише після прийняття нормативно-правовим 
актом суб‟єктом правотворчості, його підписання компе-
тентними посадовими особами та відповідного оформлен-

ня, як бачимо, тоді, коли процедура по створенню 
нормативно-правового акта повністю завершена. 
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Оприлюднення нормативно-правових актів способом 

опублікування має як переваги, так і недоліки. На думку 

О. Ващук і Т. Дембіцької, опублікування актів в 

друкованих виданнях, хоча й потребує додаткових 

витрат, проте точно захищене від фальсифікацій, тому 

такий спосіб є найбільш доцільним і має низку переваг: 

1. громадяни знають, які газети є офіційними видан-

нями і де шукати необхідні нормативно-правові акти. 

Опублікування в інших газетах чи виданнях не вважається 

офіційним оприлюдненням актів; 

2. розміщення кількох примірників випусків офіційних 

друкованих видань, наприклад, в центральних бібліотеках 

дає змогу зробити їх доступними. ручною також може 

бути підписка на таке видання; 

3. опублікування усуває будь-які суперечки з приводу 

вступу акта в дію, офіційного тексту актів і загалом 

дозволяє органу влади буквально виконати свій обов‟язок 

про оприлюднення актів. У випадку відсутності офіцій-

ного оприлюднення через опублікування можна говорити 

про притягнення винних осіб доюридичної відповідаль-

ності за бездіяльність; 

4. для того, щоб публікувати акти, орган влади не 

мусить утримувати своє власне видання, що є дорого для 

бюджету. Він може укласти договір з будь-яким засобом 

масової інформації на таке опублікування або об‟єднува-

тися з іншими органами [2]. 

Вважаємо, що до недоліків опублікування нормативно-

правових актів належить дороговартнісніть опублікування 

й часові витрати на його здійснення. Окрім того, 

опублікування не дозволяє здійснити пошуку необхідної 

правової інформації, адже, нормативно-правові акти 

публікуються в різних засобах опублікування. Щоб 

зацікавлені особи могли знайти й ознайомитися з 

текстами нормативно-правових актів всіх органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування, що 

діють на конкретній території, вони повинні мати доступ 

до усіх джерел офіційного опублікування. Також 

офіційне опублікування в паперовому вигляді не дозволяє 

познайомитися з актуальною редакцією нормативно-

правового акта, коли немає єдиного офіційного тексту, в 

разі внесення в базовий текст будь-яких змін або 

доповнень. В офіційних засобах публікуються лише 

закони про внесення змін і доповнень, змінений і 

доповнений закон в актуальній редакції не публікується. 

Опублікування як спосіб оприлюднення нормативно-

правових актів може мати офіційний та неофіційний 

характер. Це залежить від статусу друкованого засобу та 
від імені якого суб‟єкта здійснюється оприлюднення норма-

тивно-правових актів та часових меж після прийняття 

нормативно-правового акта суб‟єктом правотворчості. 

При неофіційному опублікуванні законів повідомлення 

про видання нормативного акта або виклад його змісту 

здійснюється видавництвами, відомчими органами, 

науковими закладами, приватними укладачами [5, с.207].  

З огляду на недоліки, все ж таки найбільш поширеним 

способом оприлюднення нормативно-правових актів 

залишається їх опублікування з огляду на його переваги. 

Поряд із опублікуванням використовуються й інші 

способи оприлюднення нормативно-правових актів. 

Наступним способом оприлюднення нормативно-

правових актів є відомча розсилка актів органам, 

установам, організаціям, яким безпосередньо адресовані 

положення нормативно-правових актів. Такий порядок, 

як правило, переважно нормативно-регламентований. 

Відповідні акти надсилаються тим органам й 

організаціям, які зобов‟язані виконувати прийняті 

рішення або які залежно від характеру діяльності 

повинні бути ознайомлені із змістом акта. Екземпляри, 

які розсилаються, – це офіційні тексти, що автентичні 

оригіналу [4, с.13-14]. 

Акти, які потребують термінового та широкого 

оприлюднення, поряд з опублікуванням в офіційних 

виданнях, можуть бути оприлюднені по радіо й 

телебаченню. Акти, які не мають загального значення, 

підлягають розсилці певному колу органів і організацій. 

Усі нормативні акти можуть бути опубліковані в інших 

друкованих виданнях, передані по каналах зв‟язку, 

поширені в будь-якій формі, що дозволяється. Також 

немає заборони опублікувати нормативно-правові акти  

у вигляді окремого видання. Однак такі способи 

оприлюднення нормативно-правових актів не визнаються 

офіційними. 

Наступним способом оприлюднення нормативно-

правових актів є електронне оприлюднення, яке 

розглядаємо як розміщення текстів прийнятих нормативно-

правових актів на офіційних веб-сайтах органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. Електронне 

оприлюднення нормативно-правових актів може 

використовуватися як офіційне оприлюднення, так і 

додатковий спосіб. Такий спосіб може бути альтерна-

тивою опублікування нормативно-правових актів з 

огляду на певні переваги. До таких переваг 

електронного оприлюднення нормативно-правових актів 

зараховуємо: швидкість й оперативність оприлюднення; 

менші матеріальні витрати для розміщення текстів на 

офіційних веб-сайтах органів державної влади чи 

місцевого самоврядування; зручність для зацікавлених 

осіб у пошуку необхідних нормативно-правових актів; 

постійний доступ до офіційних веб-сайтах органів 

державної влади чи місцевого самоврядування, що 

передбачає доступ до текстів нормативно-правових 

актів; доступ до текстів нормативно-правових актів з 

усіма змінами, а також у редакціях станом на певну дату. 

Однак такий спосіб має й свої недоліки, більшість яких 

зводиться до гарантій автентичності розміщених текстів 

нормативно-правових актів, захисту інформації й 

створених умов доступу до офіційних веб-сайтах органів 

державної влади чи місцевого самоврядування (доступ 

до мережі Інтернет), а також рівень особистих умінь та 

навичок користувачів  мережі Інтернет.  
У виняткових випадках для оприлюднення нормативно-

правових актів може використовуватися такий спосіб як 

повідомлення через радіо й телебачення. Такий спосіб й 

передбачено Указом Президента України «Про порядок 

офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності», а саме, передбачено, що Акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України можуть бути в окремих випадках 

офіційно оприлюднені через телебачення і радіо. Що саме 

правотворець розумів під «окремими випадками» не 

деталізується. Але, виходячи із самого призначення 

оприлюднення нормативно-правових актів й його 
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принципів, можна з упевненістю визначити, що такий 

спосіб оприлюднення використовується вкрай рідко й у 

виняткових випадках, які можуть бути обумовлені 

історичною важливістю чи надзвичайною терміновість 

акта. Такий спосіб оприлюднення може у найкоротший 

термін довести до відома текст нормативно-правового 
акта до якомога найширшої аудиторії. Однак, повідомлення 

через радіо й телебачення тексту нормативно-правового 

акта, може носити тільки інформа-ційний, субсидіарний 

характер по відношенню до офіційного оприлюднення. 

Висновки. На підставі викладеного констатуємо, що 

принципами оприлюднення нормативно-правових актів 

утворюють певну систему вихідних ідей та засад, які 

визначають діяльність по доведенню текстів нормативно-

правових актів до їх адресатів. Цю систему формують: 

принцип повноти тексту нормативно-правового акта, що 

оприлюднюється, принцип автентичності тексту норматив-

но-правового акта, що оприлюднюється, принцип публіч-

ності оприлюднення нормативно-правового акта, принцип 

формальності та надійності оприлюднення нормативно-

правового акта, принцип офіційності оприлюднення 

нормативно-правового акта. Основними способами опри-

люднення нормативно-правових актів залишаються: опуб-

лікування нормативно-правових актів у друкованих видан-

нях, оголошення через радіо й телебачення, електронне 

оприлюднення – розміщення на офіційних веб-сайтах 

органів державної влади та місцевого самоврядування, а 

також розсилка державним органам і організаціям. 
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Постановка проблеми. Сільське господарство є 

основною галуззю національної економіки, рівень розвитку 

якої чинить відчутний вплив на стан та перспективи 

розвитку інших галузей. Залучення інвестицій, їх обсяг 

впливають на забезпечення прибутковості сільськогос-

подарських підприємств, аграрної промисловості та 

економіки України загалом. Інвестиції, як зовнішні, так і 

внутрішні, сприяють вступу країни у глобальне бізнес-

середовище та підвищують інвестиційну привабливість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 

та практичні аспекти інвестування відображені у 

наукових працях Дж. Кейнса, В. Шарпа, К. Макконнелла; 

проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор 

економіки та інвестиційного забезпечення економічного 

розвитку сільськогосподарських підприємств досліджено 

в працях В. Андрійчука, І. Бланка, М. Дем‟яненка, 

П. Гайдуцького, С. Кваші, М. Кісіля, Б. Пасхавера, 

П. Саблука, М. Долішнього, К. Паливоди, Л. Катан. 

Незважаючи на чисельність та значимість наукових 

досліджень, присвячених цій тематиці, окремі питання, 

зокрема збільшення обсягів залучення інвестицій в 

сільське господарство в сучасних умовах, обґрунтування 

основних шляхів підвищення рівня ефективності 

залучених інвестицій в аграрний сектор, потребують 

подальшого вивчення – це і є метою нашого дослід-

ження. 

Основний матеріал дослідження. Як свідчить 

багатовіковий досвід, інвестиції є основою економічного 

зростання. 

Інвестиція – це будь-яке вкладення коштів, якщо 

воно принесе прибуток їх власникові, не пов‟язуючи 

його з тими наслідками, які має реальне втілення цих 

вкладень для економіки в цілому [1, с.74]. Згідно Закону 

України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є 

всі  види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів 

діяльності, в результаті якої створюється прибуток 

(дохід) або досягається соціальний ефект [2]. 

По суті, інвестиції – це грошові або матеріальні 

активи, які потенційний інвестор планує вкладати у 

проект з метою його покращення, отримання прибутку 

(доходу) або задля досягнення соціального ефекту. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що інвестування – 

це процес вкладання капіталу з метою отримання 

багаторазового ефекту, у вигляді прибутку (доходу) або 

соціального ефекту (корисного економічного ефекту), та з 

можливим подальшим ризиком для інвестора (власника 

фінансових засобів), який у свою чергу вміє та має 

можливість розрахувати ступінь ризику, в сфері (секторі), 

куди планує вкладання інвестицій [3]. 

Ризик зумовлений низкою несприятливих факторів, 

які суттєво впливають на інвестиції в економіку України, 

зокрема: дисбаланс економіки; недостатньо розвинена 

інфраструктура; недостатньо гнучка система оподатку-

вання; застарілість та невідповідність основних фондів 

підприємств європейським стандартам; економічна та 

політична нестабільність; недостатня ефективність 

законодавства щодо захисту прав приватних інвесторів; 

недосконалість механізму виконання діючих нормативно-

правових актів; неточність податкового регулювання та 

його непередбачуваність; відсутність ефективної інфра-

структури для іноземного підприємництва; несприятли-

вий інвестиційний клімат; митні бар'єри; вищі темпи 

інфляції, порівняно з європейськими країнами; повільні 

темпи приватизації. Обсяги внутрнішніх продаж незначні 

через низьку купівельну спроможність населення. 

В Україні спостерігається позитивна динаміка залу-

чення іноземних інвестицій в національну економіку. Для 

нашої держави, яка переживає системну трансформацію, 

стратегічною метою зовнішньо-економічної політики має 

стати максимальне використання позитивних ефектів від 

залучення прямого іноземного капіталу [4, с.138].  

Сільське господарство є базовою галуззю економіки, яка визначає стан та перспективи розвитку інших 

галузей. Ефективність державного регулювання залучення інвестицій значною мірою залежить від 

правильного вибору пріоритетних напрямків реалізації інвестиційних проектів. 

Основними причинами значного уповільнення інвестиційної діяльності сільськогосподарських 

виробників є: нестабільна економічна і політична ситуація в Україні, інфляція, недосконалість 

нормативно-правової бази, відсутністю макроекономічної стабільності, високі ризики та невизначеність 

ринкового середовища, сильний податковий тиск, відсутність ринку землі. 

Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та створення вільного 

ринку землі в Україні зможе стимулювати зростання економіки. 

Ключові слова: державне регулювання, залучення інвестицій, пріоритетні напрями, ринок землі.  
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За даними Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі станом на 31.12.2018 р. найбільші обсяги прямих 

інвестицій було спрямовано до фінансових та страхових 

установ (26,1%), підприємств промисловості (27,3%). 

Основними країнами-інвесторами є Кіпр (25,6 %), 

Нідерланди (16,1%), Російська Федерація (11,7%), 

Велика Британія (5,5%), Німеччина (4,6%), Віргінські 

Острови (4,1%), Швейцарія (3,9%). Щодо України то 

обсяги капітальних інвестицій у 2018 році становили  

412,8 млрд. грн. (на 22,1% більше порівняно з 2017 

роком). Провідними галузями за обсягами інвестицій є: 

промисловість (33,1%), будівництво (12,3%), сільське, 

лісове та рибне господарство (14,0%), інформація та 

телекомунікації (4,1%). Україна залишається привабли-

вою для інвестицій. За перше півріччя 2019 року в 

сільське господарство України надійшло 23,3 млрд. грн. 

капітальних інвестицій (83,1% до аналогічного періоду 

2018 року), капіталовкладення у сільське господарство 

загалом  відчутно сповільнилися [5]. 

Зменшення активності сільськогосподарських 

товаровиробників в питаннях інвестиційної діяльності 

пояснюється збільшенням ризиків, інвестори прогно-

зують зменшення витрат на відшкодування своїх 

проектів, ставки на інвестиційні позики є високими, 

державна підтримка сільськогосподарських виробників 

здійснюється фрагментарно та епізодично, відсутня як 

цілісна система; управління інвестиціями агрохолдингів 

неефективне; національні агрокомпанії втрачають довіру 

до фондових ринків. 

З огляду на статистику інвестиційних процесів у 

сільське господарство за три квартали 2019 року, 

очікується, що темпи зростання капітальних інвестицій 

залишаться повільними до кінця поточного року. 

Інвестиційна активність в агропромисловому секторі 

гальмується уповільненням зростання роздрібного 

товарообігу внутрішнього попиту - з 9,6% у січні до 

5,4% у жовтні та низкою зовнішніх факторів. 

Сучасні сільськогосподарські підприємства потре-

бують великих капітальних вкладень для збільшення у 

майбутньому доходу від своєї діяльності у таких сферах 

як розбудова тваринницьких комплексів, збільшення 

площ теплиць, рекультивація земель, будівництво 

елеваторів, оптових та роздрібних ринків сільсько-

господарської продукції, заводів з виробництва 

альтернативних видів енергії з наявних у сільському 

господарстві біоресурсів, будівництво комбікормових, 

силосних та сінажних споруд тощо. 

З метою імплементації кращих світових практик у 

сфері державного регулювання інвестицій в агросекторі 

доцільно окреслити такі напрямки [6]: 

– посилити взаємодію держави та приватного 

капіталу через призму активізації механізмів державного 

приватного партнерства; 

– здійснювати розвиток регіональних інвестиційних 

програм, що спрямовані на покращення стартових умов 

для ведення малого бізнесу в сільськогосподарській 

сфері; 

– удосконалити механізми пільгового оподаткування 

суб‟єктів малого бізнесу в агросфері; 

– продовжувати сприяння експорту для малих та 

середніх сільськогосподарських підприємств через 

посилення регуляторного впливу на процеси протидії 

монополізації ринку. 

Покращення ситуації, яка склалася не лише в 

сільському господарстві та на селі, але й в Україні 

загалом, можливе лише через глибоке пізнання й 

усвідомлення, передусім на найвищих державно-владних 

рівнях, усього того, що спричинило сучасний стан в 

агропродовольчому блоці економіки. Науково-

організаційною, правовою основою системного відрод-

ження сільського господарства, має стати новітня 

державна аграрна політика, побудована і здійснювана на 

засадах реальної пріоритетності в ній інтересів та потреб 

села і селянства, ефективного розвитку сільських 

територій у системі сільського розвитку [7, с.121]. 

Висновки. Передумов та перспективи для залучення 

значних обсягів інвестицій до аграрного сектору України 

є досить привабливими. Проте багато потенційних 

іноземних інвесторів утримуються від інвестування. Це 

зумовлено: високими ризиками, які пов‟язані з 

економічною і політичною ситуацією в країні, інфляцією, 

недосконалістю нормативно-правової бази, відсутністю 

макроекономічної стабільності, високими ризиками та 

невизначеністю ринкового середовища, надмірним 

податковим тиском, відсутністю повноцінного ринку 

землі та іншими чинниками, які ускладнюють процес 

формування інвестиційно привабливого середовища в 

країні. 

Одним з ключових шляхів, який допоможе збільшити 

інвестиційну привабливість аграрного сектору, є зняття 

мораторію на продаж землі сільськогосподарського 

призначення. Створення вільного ринку землі в Україні 

зможе значно стимулювати економічний ріст і привести 

до значного економічного ефекту. 
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STATE REGULATION OF AGRARIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF INVESTMENT ATTRACTION 

Agriculture is a basic sector of the economy, which determines the state and prospects of development of other industries. 

The effectiveness of state regulation of attraction of investments largely depends on the correct selection of priority directions 

of implementation of investment projects. 

The main reasons for the significant slowdown of investment activities of agricultural producers are: unstable economic 

and political situation in Ukraine, inflation, inadequate regulatory framework, lack of macroeconomic stability, high risks and 

uncertainties of the market environment, strong tax pressure, lack of land market. 

The lifting of the moratorium on sale of agricultural land and the establishment of a free land market in Ukraine will be 

able to stimulate economic growth. 

Key words: state regulation, investment attraction, priority areas, land market.  
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Постановка проблеми. У сучасній Україні постає 

проблема в тому, що завдяки змінам, які відбувалися у 

політичному режимі колишня система цінностей 

виявляється не досконалою. Отже, нові цінності повинні 

домінувати. Разом з тим, важливим у процесі політичної 

соціалізації публічного адміністрування є виконання 

основних політичних цілей.  

Мета статті є визначення формування функцій щодо 

процесу політичної соціалізації публічного адміністру-

вання.  

Виклад основного матеріалу. В Україні відбувається 

демократизація українського суспільства та розбудова 

сучасної системи публічного адміністрування, впровад-

ження нових цінностей та принципів публічного 

управління в діяльність владних інститутів пов‟язане з 

зарубіжним досвідом. 

Американські науковці об'єднують дефініції публічного 

адміністрування в чотири категорії: політичну, правову, 

управлінську, професійну. 

Публічне адміністрування не може існувати поза 

політичним контекстом. Саме цей контекст робить його 

публічним, відмінним від приватного або ділового 

(бізнес-) адміністрування. 

Розглянемо одну з категорій публічного адміністру-

вання політичну, яка має ключові ознаки: 

– фаза у циклі розроблення публічної політики; 

– реалізація публічних інтересів; 

– колективне виконання того, що не може бути добре 

виконано індивідуально; 

– діяльність уряду. 

Для ключових ознак характерно, що фаза у циклі 

розроблення публічної політики є стадією, етапом у 

нескінченому процесі розроблення й реалізації публічної 

політики, основні рішення приймаються й реалізуються 

за допомогою бюрократії та контролюючими політич-

ними органами влади. Слід зазначити, що публічна 

політика і публічне адміністрування мають дві сторони 

однієї медалі, які не можуть бути відділені через 

неможливість окремого існування. Перша – приймає 

рішення, друга – виконує рішення. Розроблення публічної 

політики є безперервним процесом, що не може 

завершитись тільки її реалізацією, оскільки завжди існує 

необхідність покращення. Публічне адміністрування 

пов'язане зі здійсненням публічних інтересів стосовно 

громадян, що використовуються політичними діячами у 

передвиборних програмах. 

А також, для публічного адміністрування характерним 

є колективне виконання того, що не може бути добре 

виконане індивідуально. На думку А. Лінкольна це 

«легітимна мета уряду <...> робити для людей те, у чому 

вони мають потребу, але що не можуть зробити через 

брак їхньої окремої та індивідуальної компетенції». 

Відтак, публічне адміністрування є ретельно обміркованим 

проявом духу суспільства [1, с.12-13].  

Разом з тим, розв‟язання серйозної проблеми процесу 

політичної соціалізації в публічному адмініструванні 

залишається актуальною. В Україні є відсутність 

насамперед систематичності політичної участі у передачі 

досвіду, цінності, поведінки, норм, правил. Саме, тому за 

останні роки незалежності актуальною стала проблема 

політичної освіти. Існує потреба у впровадженні 

політичного досвіду зарубіжних країн, вивчення 

особливостей функціонування політичних систем, 

способів формування впливу на них і реалізації власних 

групових інтересів, а також адаптація зарубіжного 

досвіду до українських традицій. Отже, у демократич-

ному суспільстві зарубіжних країн, треба відзначити 

основним вважається, входження «політичної людини» в 

політичні процеси, політична громадянська активність є 

нормою суспільного життя. Зокрема політична 

активність, політична позиція, виступають, як ключові 

елементи поведінки стосовно процесу політичної 

соціалізації публічного адміністрування. 

На чолі політичних змін, що відбулися у світі 

наприкінці XX ст., трансформувалися і теоретичні підходи 

до визначення політичної соціалізації. Адже, єдиного 

підходу до формування процесу політичної соціалізації не 

вироблено. 

Вперше термін «політична соціалізація» введений в 

1959 році американським вченим Г. Хайменом
 
[2], 

основний напрям за яким розвивалася теорія політичної 

соціалізації в цей період, можна відзначити процес 

політичної соціалізації, тобто, політична свідомість та 

політичні уявлення, орієнтації, установки. 

В статті розглядається формування та реалізація процесу політичної соціалізації публічного 

адміністрування Повсякчас у процесі поглиблення взаємодії політичної людини із політичною системою та 

інститутами, особливого значення набуває політичної участі, вдосконалення зарубіжного досвіду, цінності, 

норм, правил, поведінки. В результаті розвитку демократичних форм управління в Україні актуальним 

постає питання щодо дефініції процесу політичної соціалізації. 

Ключові слова: публічне адміністрування, соціалізація, політична людина, політична система, цінності, 

процес політичної соціалізації. 
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Особливе значення розвитку в історичному аспекті 

соціалізації належить працям Ф. Гідденса, Г. Тарда, 

Т. Парсонса, Ч. Кулі, Дж. Міда та багатьом іншим 

науковцям.  

Таким чином, до сучасних моделей соціалізації 

належать: «індивідуальність особистості» (Ф. Гідденс), 

«соціальні взаємовідносини» (Г. Тард), «міжособистісного 

спілкування» (Ч. Кулі, Дж. Мід), «особистісного 

контролю» (З. Фрейд), «рольового тренінгу» (Д. Істон, 

Л. Коен, Р. Ліптон, Т. Парсонс), «соціального навчання» 

(Дж. Доллард, Б. Скіннер), «когнітивна» (Л. Кольберг, 

Ж. Пiаже), «гуманістична» (А. Маслоу, К. Роджерс), 

«особистісної ідентичності» (Е. Еріксон, Е. Фромм) 

«інкультурації» (Ф. Боас, В. Малиновський), «еволюційна» 

(Е. Еріксон), «адаптивно-розвиваюча» (М. Лукашевич), 

«політична» (Д. Ольшанський, Б. Кухта). 

В результаті розгляду зауважимо, що разом 

вищевказані моделі визначні та краще діятимуть при 

застосуванні комплексного підходу стосовно процесу 

політичної соціалізації публічного адміністрування. 

А також, політична соціалізація розроблялася в рамках 

теорій конфлікту (М. Вебер, У. Гуд, П. Блау, Г. Моска, 

Ф. Паркін,), плюралізму (Р. Даль, В. Харт) і гегемонії 

(Р. Мілібенд, Р. Даусон, К. Превітт). Разом з тим, політична 

соціалізація розглядається у взаємозв‟язку індивіда з 

органами влади. Індивід не є пасивним об'єктом впливу 

політичної системи та його активність у взаємодії з владою 

обумовлена інтересами, здатністю діяти свідомо, 

підтримкою етносу, класу, політичної партії, частиною 

яких він може виступати [3, с.306]. 

Визначення «політична соціалізація» – це набуття 

індивідом зразків орієнтації на поставлені суспільно-

політичні питання, що стосується всього свідомого 

знання, навичок, поглядів та цінностей, соціалізація є 

досить складним поняттям і розуміється в контексті із 

політичною культурою та політичною комунікацією [4].  

«Політична культура» охоплює рівень знань та 

уявлень про політику, емоційне ставлення до неї, що 

мотивує політичну поведінку громадян. Визначає 

політичну поведінку індивідів і соціальних спільностей, 

надаючи їй певного змісту і спрямування, обумовлюючи 

в багато чому також характер і особливості конкретної 

політичної системи, політичний режим, динаміку і 

спрямованість політичних процесів [5]. 

Разом з тим, «політичною соціалізацією» є процес 

засвоєння культурних цінностей, політичних орієнтацій, 

застосування форм політичної поведінки, прийнятних 

для суспільства. В результаті процесу політичної 

соціалізації індивіди і групи долучаються до політичної 

культури, що, у свою чергу, забезпечують підтримку в 

стабільності політичної системи. Слід відзначити, що 

основним у політичної соціалізації є залучення громадян 

до норм і традиціям певної політичної системи, форму-

вання навичок політичної участі, поведінки та вико-

нання цілей, методів проведеної політики [6]. 

Політика – це діяльність соціальних груп та індиві-

дуумів за поданням, регулювання та реалізації своїх супе-

речних інтересів з допомогою інститутів влади [7, с.4]. 

Політичні інститути представляють взаємозв'язок 

людей в політичній сфері [7, с.5]. 

Відтепер структура політики має основні 

компоненти:  

– політична діяльність; 

– політичні відносини; 

– політичні інститути; 

– політичні норми, цінності тощо; 

– політичну свідомість. 

Отже, процес політичної соціалізації залежить від 

основних компонентів, які повинні обов‟язково бути 

взаємозалежними між собою в органах влади публічного 

адміністрування. 

Політична свідомість індивідуумів, соціальних груп 

насамперед пов‟язана з ідеологією. 

Актуально, також відзначити, що під ідеологією 

розуміють систему теоретичних поглядів, ідей які 

виражають інтереси та цілі відповідних соціальних груп 

які направляють на збереження, або переміну існуючих 

суспільних відносин [7, с.303]. 

До основних функції ідеології належать:  

Цілеутворююча – формулювання цілей суспільного 

розвитку, що пізнають зміст або засади домаганням 

соціальних груп. 

Програмно-практична – це впровадження теорії в 

практику яка розроблена конкретною програмою, 

розрахунки методів взаємодії влади та її виконання. 

Інтегративна – згуртоване формування єдності соці-

альної групи. 

Мотивована – заохочення людей до політичної актив-

ності. 

Комунікативна – формування особливої мови у 

політичному спілкуванні знаків, символів за якими 

прихильники ідеології індифікують своїх однодумців та 

відділяють від стороників.  

А також, пізнавальну, ансиологічную (ціннісну), 

пропагандиську, апологестичну (захист політичного 

іміджу управляючої еліти), в цілому таке визначення 

ідеології на сучасному світовому рівні [7 с.308].  

З метою визначення формування основних функцій 

ідеології, важливо реалізація щодо процесу політичної 

соціалізації публічного адміністрування.  

Вітчизняні науковці К.О. Ващенко, В.О. Корнієнко 

розглядають політичну соціалізацію та виділяють три 

рівні взаємодії «політичної людини» із політичною 

системою, в яких функціонує політична соціалізація: 

Перший рівень соціальний – це вплив на особу 

загальних проблем розвитку суспільства (економічних, 

політичних, національних, екологічних, морально-

етичних тощо). 

Другий рівень соціально-психологічний – це переда-

ча особі політичних цілей та цінностей засобами впливу, 

навіювання, через ідентифікацію особистості з певним 

політичним цілим, через політичне навчання чи 

наслідування. 

Третій рівень внутрішньо-особистісний – характери-

зується впливом особистих потреб, ціннісних орієнтацій, 

настанов, які здійснюють вплив на політичну свідомість 

та політичну поведінку особи [6 с.247]. 

У результаті наведених рівнів формується соціально-

політична зрілість індивіда і здібність брати активну 

участь «політичної людини» у політичній системі та 
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належного виконання функцій процесу політичної 

соціалізації публічного адміністрування. 

В працях німецького філософа та соціолога Юрґена 

Габермаса охарактеризовано політичну соціалізацію як 

політичну культуру (тобто освоєння людиною нових для 

себе цінностей), застосовуючи, психологічні механізми 

для формування політичної свідомості та реалізації 

поведінки «політичної людини» [8].  

«Політична людина, за своєю природою, в концепції 

Аристотеля пов‟язана зі свідомим вибором, розумовою 

діяльністю, політичною активністю. Її мета – розвиток 

суспільства, в якому вона живе»  

Таким чином, в формуванні процесу політичної 

соціалізації публічного адміністрування особистість 

визначна стосовно «політичної людини, та її особливий 

рівень входження в політику і рівень активності, 

розвиненості політичної свідомості, ідентифікації з 

політичними партіями, групами, організаціями тощо, а 

також, потрібна реалізація на практиці залучення людей 

в політичне життя. 

Визначимо такі основні функції політичної 

соціалізації як: 

1. Інформаційна це процес політичної соціалізації не 

можливий без інформації, без передавання знань про 

владу й політику, форми і способи участі в управлінні 

суспільством, у вирішенні політичних питань; без знань і 

певного досвіду індивіда про його політичне виправдану 

поведінку через участь у виборах, референдумах, 

суспільних акціях, політичних партіях, громадських 

організаціях тощо. 

2. Ціннісно-орієнтована у процесі її реалізації 

людина залучається до системи історично сформованих 

у даному суспільстві політичних відносин, цінностей та 

орієнтацій, у неї виробляються певний апарат політич-

ного мислення, власна система ціннісних орієнтацій. 

3. Установчо-нормативна охоплює процес, спрямо-

ваний на вироблення в особи певних настанов на 

сприйняття і споживання політичної інформації, певного 

ставлення до політичних подій і явищ, до дій інших осіб 

у сфері політики; на вибір свого стилю, поведінки в 

політичних відносинах. [6, с.241]. 

Разом з тим, насамперед підвищувати в «політичній 

людині», відповідальність за належне виконання відповід-

них функцій процесу політичної соціалізації публічного 

адміністрування. А також, для якісного виконання основ-

них функцій важлива організація публічного управління. 

Віднині треба відзначити, що «інтелектуальні свободи, 

демократичні процедури дають захист проти влади і 

свавілля, але вони також – і насамперед – дають 

можливість просвіщати людей, робити їх здатними до 

розсудливості і моральності» [9].  

Враховуючи історичний аспект у 70-х роках ХХ ст.. 

Рональд Інґлегарт американський соціолог, політолог 

створює теорію «Посматеріалізму» економічних пара-

метрів життя яка відповідає системі цінностей, що 

змінюється. Політика набуває вигляду самостійного 

індивідуального заняття, люди все більше залучаються 

до безпосередніх дій чи прийняття рішень. В епоху 

«Посматеріалізму» відбуваються нові соціальні зміни, 

включаючи демократизацію політичних інститутів та 

скорочення державних соціалістичних режимів. 

Відповідно на запити соціальної і політичної систем, 

що змінюються постала теорія запропонована в 1986 

році Річардом Мерелманом [10]. Це принципово нова 

модель механізму засвоєння та ретрансляції політичних 

цінностей і установок. 

Американський політолог Р.М. Мерелман [10] виділяє 

чотири моделі політичної соціалізації розглянемо характе-

ристику в табл. 1 [7, с.69-71]. 

 
 

Таблиця 1 

Системи цінностей політичної людини 

Моделі політичної соціалізації Характеристика формування Цінності політичної людини 

Системна (англо-американської 

культури) 

Формуванням позитивного ставлення до влади, 

правовому порядку, традиційним інститутам. 

Верховенство права 

Гегемоністська (країн незахідних 

цивілізації) 

Формує молодь, вороже налаштовану проти будь-

якої соціальної і політичної системи, крім «своєї» 

Сильний індивідуалізм 

Плюралістична (континентально-
європейської культури) 

Цілями соціалізації є формування уявлень 
громадян про свої політичні інтереси, бажання 

участі в їх реалізації, високого рівня 

громадянської активності. У результаті 
громадяни стають прихильні певним політичним 

групам і можуть їх вільно змінювати в 
залежності від результатів політики і ступеня 

реалізації своїх інтересів. 

Кооперативний індивідуалізм. 
Раціональність та інтуїція 

Конфліктна (країни закритих 

(авторитарних) політичних систем) 

Зводиться до формування лояльності до певної 

групи і готовність підтримати її в боротьбі 
проти інших груп. 

Авторитарні 

 

В результаті характеристики формування моделей 

політичної соціалізації наведених в табл. 1, доцільно 

об‟єднати разом дві моделі системну, плюралістичну 

щодо регулювання процесу політичної соціалізації 

публічного адміністрування. Впроваджувати систему 

цінностей (домінуючі), стосовно політичної людини 

об‟єднаних двох моделей є найкращим для виконання 

суспільних процесів.  
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Висновки. Однак треба зазначити, що формування та 

реалізація новочасної політичної соціалізації не 

зводиться тільки до системи гуманітарного та 

політичного утворення інститутів. Втім, існує необ-

хідність у відновленні сучасних інститутів політичної 

соціалізації, які б створювали новітні умови регулю-

вання процесу публічного адміністрування та відмова 

від стереотипів, знайомство та освоєння політичного 

досвіду інших країн. Проте, існує потреба політичної 

людини, у підвищенні її відповідальності за належне 

виконання відповідних функцій процесу політичної 

соціалізації публічного адміністрування. Відтак, теж 

важливо у політичній системі політичній людині 

підвищувати політичну активність. 

А також, у демократичному суспільстві України 

особливе значення має розвиток системи цінностей, які 

впливатимуть на формування ефективності публічного 

адміністрування. 
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Formulation of the problem. Prior to the outbreak of 

the war in eastern Ukraine, social and rehabilitation was only 

spoken about in the social service centers for families, 

children and youth, and in social welfare institutions and 

departments, bearing in mind the problems of persons with 

disabilities. At present, we have a rather acute problem of 

social adaptation and rehabilitation of participants in 

hostilities in eastern Ukraine, which arose as a result of 

Russian aggression and the support and provocation of 

Russian separatist movements in the territories of the eastern 

Lugansk and Donetsk regions. The issue of post-traumatic 

syndrome (PTSD), which is very acute in ATO-OOS 

veterans, is sharply raised [1]. Quite often fighters returning 

from the anti-terrorist operation zone try to solve their 

problems with the help of alcohol, psychotropic substances, 

show aggressiveness and so on. 

Many scholars believe that the experience of social 

rehabilitation of military foreign countries experiencing 

PTSD is important and necessary for use in Ukraine, 

especially in terms of state support for various forms of 

psychological assistance to combatants. According to the 

scientist P. Vorona, these may be measures and institutions 

"created or conducted by state authorities, communal 

establishments created by local self-government bodies, 

public organizations and structures created by the 

participants of the war in eastern Ukraine." He considers the 

most optimal and effective forms of post-traumatic care: 

participation in veterans' clubs, psychological self-help 

groups, opening his own business and training, due attention 

of the state to honor the fallen heroes, and assistance to the 

disabled, families of the victims, proper social guarantees. 

The state has all the institutions and mechanisms to 

promote the return to peaceful life of those who went to 

defend it. At the same time, considerable attention should be 

paid to those military professionals who still want to return 

to service in the Armed Forces – they need to be identified 

and returned to work, to military schools or military 

enlistment offices, to military departments, schools (military 

training teachers, teachers, educators at military lyceums, 

etc.). Their experience of engaging in hostilities is valuable 

for the country's defense capability, for the national-patriotic 

upbringing of young people and for the whole nation. 

Ukrainian military personnel who have passed the fighting 

are already in demand in the labor market in European 

countries as professional instructors, and in Ukraine they 

sometimes do not find a job. For many countries, the 

aggressive syndrome of Russia's Soviet empire is a real 

threat and they need experienced specialists who have 

passed the Eastern Front. Scientists believe that the work on 

social rehabilitation of military and displaced persons 

suffering from PTSD should be comprehensive, involving all 

civil society institutions and authorities, but under the 

coordinating influence of state authorities [1]. 

The purpose of article is to explore approaches to the 

concept of social adaptation and rehabilitation of 

combatants. After all, ATO-OOS veterans are an active 

social group that is sensitive to social injustice, which should 

also be taken into account in state policy and national 

security measures. The problematic of the research is that, 

unfortunately, the state still does not pay due attention to this 

issue and is more concerned with volunteer movements. So 

it was until 2014 with other participants of the fighting and 

participants in the Chernobyl disaster. 

Presenting main material. At the beginning of the study 

of these issues, it is worth considering the categorical 

apparatus of the study and identify the basic patterns and 

contradictions of modern 

With regard to the definition of "social adaptation", 

scientists tend to believe that it is a process of "adaptation of 

the individual to the conditions of the social environment, 

the formation of an adequate system of relations with social 

objects, role plasticity of behavior, the integration of 

personality in social groups, activities for the development 

of stable social conditions, acceptance of norms and values 

of the new social environment, forms of social interaction". 

The process of adaptation1 can take the form of 

The article deals with the problem of determining the essence of the concept and functions of social adaptation 

and rehabilitation of combatants. 

It is emphasized that ATO-OOS veterans are an active social group sensitive to social injustice, have 

consequences of post-traumatic syndrome, so there is an urgent need to take into account in the state policy of 

social protection, adaptation and rehabilitation and especially in the field of national social security psychologists 

their status. Emphasis is placed on the nature of the research problem – the state still does not give the participants 

of the fighting due attention and their problems take care of more volunteer movements. 

Key words: state policy of social protection, social adaptation and rehabilitation of combatants, post-traumatic 

syndrome, ATO-OOS. 
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accommodation (complete submission to the requirements of 

the environment without their critical analysis), conformism 

(forced submission to the requirements of the environment) 

and assimilation (conscious and voluntary acceptance of the 

norms and values of the environment on the basis of 

personal solidarity with them). Adaptation is associated with 

the individual's acceptance of different social roles, an 

adequate reflection of himself and his social ties. It plays a 

decisive role in the socialization of a person who has 

returned from the theater of combat and where very different 

rules in the sphere of interpersonal relations have been 

applied. Therefore, quite often, the participants of the 

fighting, without perceiving the template-false and sincere 

social relations do not adapt to the new post-frontal living 

conditions, which may manifest in protest form, and even 

worse in acute asocial behavior, marginality, alcoholism, 

drug addiction, involvement in criminal actions [3]. 

Scientist Vorona P. believes that the continuation of 

Russian aggression in the east of Ukraine leads to a further 

increase in the number of demobilized soldiers and that "a 

whole social caste has been formed in Ukraine, which needs 

psychological rehabilitation and socio-economic adaptation, 

which requires the combined efforts of the authorities, 

business, the public and the veterans themselves with a view 

to mobilizing scarce resources and maximizing the 

consideration of the interests of all stakeholders in creating 

favorable conditions for the successful return of veterans to 

civilian life ”[1]. So. Considering that social adaptation is an 

"interdependent process of adapting an individual to the 

social environment and adapting society to the needs of the 

individual through their satisfaction", it is more responsible 

for the state to investigate the degree of correspondence 

between the level of social needs and the level of satisfaction 

of participants in hostilities, which determines the level of 

social adaptation. 

Scientists (Tuptya L., Ivanova I.) identify such components 

of social adaptation as social, economic, communicative, 

regulatory and self-realization. 

Social and household adaptation – adaptation of the 

individual to new living conditions, life, which implies 

improvement of his situation, psychological well-being, 

coherence with intentions, interests, preferences. This is 

especially true of persons undergoing rehabilitation in 

specialized institutions, detached from the family and 

ordinary lifestyles [3]. 

Economic adaptation is usually carried out in the new 

socio-economic conditions of life and applies to all target 

groups. In this case, the state legislates its mechanisms at 

different levels of social protection of the population through 

the provision of benefits, subsidies, benefits, etc. In a more 

narrow sense, social adaptation takes place in the context of 

unemployment through employment, retraining or 

upgrading, as well as unemployment, social and 

psychological support and assistance. Economic adaptation 

depends on meeting the physiological needs of people (good 

nutrition, clothing, etc.) [3]. 

Communicative adaptation leads to the adaptation of the 

individual to new relationships and relationships, the 

development of social skills and social competence. This is 

especially true for positive adaptation of people with 

addictive behavior, clients who have experienced post-

traumatic stress, experienced existential problems, and so on. 

Communicative adaptation is effective only in conditions of 

inclusion of the individual in the normal social environment 

while preserving his or her individuality and uniqueness. 

People with disabilities need to adopt their condition and 

take an active life position, focus on their own preserved 

capabilities and potential. Social adaptation is necessary 

when introducing a person into different spheres of social 

relationships, expanding the number of contacts, forming 

differentiated behavior according to its needs and 

peculiarities of mental state [3]. 

Regulatory adaptation is linked to human life cycles, the 

transition from one age to the next, the course of different 

life events and changes that require the formation of new 

character traits, personality traits and requirements for a 

society that should ensure a decent existence of citizens. 

Particularly important social adaptation is for gender-role 

relationships and relationships at different stages of human 

life. Regulatory adaptation is about meeting security and 

respect needs. 

It is important for every participant of the war to have a 

sufficiently high level of personal self-realization in 

peacetime, that is, a level of satisfaction of the spiritual 

needs of the individual, realization of creative potential, and 

consolidation of his positions in societies. Social adaptation 

to a new life situation or living conditions is accomplished 

by activating the strengths of the personality, self-realization 

in work or creativity, widening the outlook and outlook, 

overcoming existential problems. In our opinion, in the case 

of combatants, an active policy of the state should be 

developed regarding social adaptation and rehabilitation of 

UDBs and promoting their self-realization as combat 

veterans [1-2]. 

As a good foreign experience, you can cite the actions of 

the US Department of Veterans Affairs on Memorial Day, 

which are celebrated annually on the last Monday of May. It 

is dedicated to the memory of American soldiers killed in all 

the wars and armed conflicts in which the United States ever 

participated. On this day, Americans visit cemeteries and 

war memorials; US flag lowered by noon local time. Many 

Americans consider Memorial Day as the actual start of 

summer. Traditionally, it is accompanied by family events, 

picnics and sporting events [2]. 

In addition, retirement benefits for US citizens released 

from active military service are part of the state's social 

security system for military personnel and one of the main 

elements of their financial incentives and social 

rehabilitation. The US military retirement benefit system is 

comprehensive and includes its own military pension, 

federal Social Security pension, and personal contributions 

of military personnel to personalized retirement accounts. 

According to experts from the US Department of Labor, 

thanks to this pension scheme, military personnel are 

currently the most socially protected occupational population 

in the country. Military retirees and their families have the 

right to use the social infrastructure of military bases free of 

charge: military hotels and campsites, privileged shops, 

family and children's support centers, sports complexes and 

golf courses. To use the privileges, it is sufficient to present 

a special “military pensioner identification card”. Under US 

law, military retirees also have substantial tax benefits. All 
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payments received by retirees from the Department of 

Veterans Affairs are exempt from income tax [2]. These 

benefits include education, training, grants, food payments 

and disability pensions. All of the above US veterans' actions 

contribute to their social adaptation and rehabilitation. 

Concerning social rehabilitation, which is a complex of 

measures aimed at restoring human rights, social status, 

health, capacity. This process is aimed not only at restoring a 

person's ability to live in the social environment, but also in 

the social environment itself, which has been adversely 

affected by social causes. Principles of social rehabilitation: 

stage, differentiation, complexity, continuity, consistency, 

continuity in the implementation of rehabilitation measures, 

free of charge for the most needy (disabled, pensioners, 

refugees, etc.). Within the framework of social and 

rehabilitation activities there are different types: medical, 

social, vocational, social, psychological, social, role, social, 

household, social and legal [3]. 

Social rehabilitation is aimed at promoting positive 

change in the life of an individual or social group. As a 

technology of social work social rehabilitation is carried out 

due to the legislation and the formed approaches in the 

practice of work of social services: implementation of 

programs and projects, activity of rehabilitation centers, 

rehabilitation as a system of support for the most socially 

vulnerable sections of the population by the state. 

Social rehabilitation of persons with disabilities is a 

system of restoration of social relationships, social status, 

performance through a complex of social-medical, social-

psychological and social-legal measures for participants of 

hostilities who were impressed at the front in the war zone. 

Health authorities, rehabilitation centers, social 

protection departments and social services carry out social 

rehabilitation for youth and other voluntary and community 

organizations and institutions, which are responsible for 

social rehabilitation of persons with disabilities of different 

disability groups and age categories. Social rehabilitation is 

closely linked to social security and insurance [1-3]. 

As a conclusion. Ukrainian military personnel who have 

passed the fighting are already in demand in the labor market 

in European countries as professional instructors, and in 

Ukraine, they sometimes do not find a job. For many 

countries, the aggressive syndrome of Russia's Soviet empire 

is a real threat and they need experienced specialists who 

have passed the Eastern Front. The work on social 

rehabilitation of military personnel and IDPs displaced 

persons should be comprehensive, involving all civil society 

and government institutions, but under the coordinating 

influence of state authorities. ATO veterans are an active 

social group sensitive to social injustice, which should also 

be taken into account in public policy and national security 

measures. 

Prospects for further research in the direction of this 

research should be conducted in order to investigate modern 

methods of social adaptation and rehabilitation of 

participants of hostilities of the Ukrainian-Russian war in 

eastern Ukraine, taking into account the foreign experience 

of the state with civil society institutions. 
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ЩОДО ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

У статті автором порушена проблематика щодо визначення сутності поняття та функцій соціальної адаптації 

та реабілітації учасників бойових дій.  

Наголошено, що ветерани АТО-ООС є активною суспільною групою, що чутливо реагує на соціальну 

несправедливість, мають наслідки посттравматичного синдрому, тому є нагальна потреба у враховуванні в 

державній політиці соціального захисту, адаптації та реабілітації та у заходах з питань національної безпеки 

соціально-психологічних особливостей їх статусу. Наголошено на сутності проблематики дослідження – держава 

до цього часу не приділяє учасникам бойових дій належної уваги і їхніми проблемами опікуються більше волонтерські 

рухи.  

Ключові слова: державна політика соціального захисту, соціальна адаптація та реабілітації учасників бойових 

дій, посттравматичний синдром, АТО-ООС. 
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      Urgency of the research. The collapse of the 

socialist system and the USSR and, as a result, the creation 

of a number of new independent states, made relevant in the 

post-Soviet space complex processes of political and socio-

economic transformation. The newly formed states are faced 

with the choice of the direction of their further political and 

legal development. The post-Soviet space became a kind of 

laboratory, where various economic, socio-political, cultural-

civilizational military-legal models were tested [2]. 

Analysis of recent research and publications. The topic 

of democratic civilian control over the military sphere was the 

subject of attention of foreign and modern Ukrainian science. 

P. Vorona, V. Govorukh, V. Gorbulin, V. Goshovska, 

O. Kotelanets, O. Razumtsev, M. Trebin and many others 

addressed it at various times. Interesting and informative 

materials cocnerning civil control issues are regularly published 

by the O. Razumkov Center in the journal “National Security 

and Defense”. The works of foreign authors, in particular 

V. Urbelis, K. Paulauskas, A. Grichus, K. Lyutkevichus, 

L. Diamond, T. Urbonas and representatives of the Western 

scientific schools of K. Donelli, D. Sherr and others are of 

considerable interest in this context [1-17]. 

The purpose of the article is to research post-Soviet 

transformational models of ensuring functions of democratic 

civil control in the state, its understanding is at the 

intersection of many social sciences - public administration, 

political science, jurisprudence and law, etc. 

Statement of basic materials. On January 17, 2017, the 

Parliament of the Republic of Lithuania approved the 

National Security Strategy, which identifies vital national 

security interests, major risk factors, dangers and threats to 

these interests, sets priorities, long- and medium-term tasks 

for the development of the national security system and 

foreign, defense and internal policy. According to Article 8, 

in the present circumstances, the main threat to the security 

of the Republic of Lithuania is the aggressive actions of 

Russia that violate the security architecture, which is based 

on the universal principles and rules of international law and 

peaceful coexistence [11-12]. The issue remains open 

whether the new circumstances of threats affect the role of 

the civil society and civil control over the armed forces. 

Civil control over the armed forces is a prerequisite for 

democracy, and the extent and type of such control will vary 

depending on the system of governance, historical traditions 

and cultural values, and differences in perceptions of threats 

[14]. Lithuanian researchers have not paid much attention to 

this topic directly. From previous researches it is necessary 

to lay emphasis V. Urbelis, who researched the processes of 

democratization and integration in the Baltic States, 

including the experience of Lithuania [17]. He noted that a 

positive change was evident in establishing civil control over 

defense policy in the Baltic States. Mention of instances of 

unlawful acts in the military sector that could threaten the 

interests of society or the state disappeared due to the tight 

control over the national defense system exercised by public 

authorities. 

Lithuania started establishing its own armed forces in 

1990–1991 as part of the process of struggle for 

independence. In 1992–1993, Lithuanians were confronted 

with problems in this area due to the lack of a clear legal and 

normative framework for military-civilian relations, as well 

as the economic challenges facing the armed forces. Since 

1994, Lithuania introduced a clear legal framework for 

democratic control over its armed forces [16]. Detailed 

analytical materials concerning his subject can be found in 

researches of K. Paulauskas and A. Grichus, who studied the 

concept of democratic control over the armed forces in 

Lithuania [8]. The authors concluded that, despite some 

outstanding issues, civil and democratic control of the armed 

forces was successfully established in Lithuania. Some 

outstanding issues of civil-military relations and insufficiently 

effective parliamentary control over military structures remain 

the subject of further strengthening of the democratic political 

system and the formation of civil society. However, such 

problems are inherent in most transition countries and 

societies. D. Miniotaite emphasizes in his research that civil 

The article examined the specifics of the model of implementation and maintenance of the function of civil 

control over the power structures of the state in Latvia and Georgia, and analyzed the peculiarities of building a 

counterbalance system in the country's defense sphere in order to prevent the influence of the power structures on 

the development of democratic life of the country, further democratization and avoidance of corruption. 

The main features of the post-Soviet transformation system of civilian democratic control are highlighted: 

effective regulatory and legal regulation of the process of its implementation; logical construction of a model of 

civil control based on the system of checks and balances, as well as on the legal construction of public control etc. 

The genesis of the initial development of the institute of democratic civil control in Lithuania was researched. 

Key words: collapse of the USSR, socialist system, power structures, civil democratic control, Ministry of 

Defense, Lithuania, Georgia, defense policy. 
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democratic control of the armed forces was successfully 

established in Lithuania. At the same time, attempts in recent 

documents to resolve conflicting ideas concerning the 

simultaneous preservation of national sovereignty and the 

search for a place in the common security space indicate the 

continuation of the transition period in the country [7]. Also 

worthy to note K. Lyutkevich's researches concerning 

parliamentary oversight of the intelligence services [11]. 

Civil-military relations have been extensively analyzed 

by scholars and practitioners, and their dynamics remain 

multifaceted. According to Larry Diamond, state control and its 

key decisions and practical steps are, in accordance with 

constitutional theory, within the competence of elected officials 

(not entities outside of democratic control or international 

actors), in particular, the armed forces subordinate to authorities 

from elected civil officials [9, p.11]. 

Democratic control over the armed forces consists of three 

distinct but closely related elements: the non-intervention of 

the armed forces in domestic politics; democratic control over 

defense policy (in terms of force number and structure, 

defense expenditures and procurement); and democratic 

control over foreign policy (including decisions to deploy 

forces beyond national borders) [6]. The Geneva Center for 

the Democratic Control of the Armed Forces identified the 

following basic principles that should be applied to regulate 

civil-military relations [13]: 

1) the state is the only entity in society that has a 

legitimate monopoly in force; security services accountable 

to legitimate democratic authority; 

2) parliament is sovereign and has executive 

responsibility for elaborating, implementing and reviewing 

security and defense policy; 

3) parliament has a unique constitutional function to 

authorize defense and security spending;  

4) parliament plays a decisive role in declaring and 

abolishing a state of emergency or state of war; 

5) the principles of good administration and the rule of 

law apply to all branches of government and therefore to the 

security services;  

6) security sector personnel are personally accountable to 

the courts for violations of national and international law (in 

civil or criminal offenses);  

7) the security sector structures are politically neutral. 

The abovementioned fundamental principles create a solid 

platform for democratic control of the armed forces. Failure to 

implement them or the impossibility of fully implementing 

them can have negative or even detrimental effects on the 

further development of democracy and the successful passing 

of transition period. 

According to V. Urbelis and T. Urbonas, the concept of 

military-civilian relations and democratic control over the 

armed forces that resulted from political transformations in 

Lithuania in the 1990s are based on three principles [16]: 

subordination of military structures to civil power 

through legal and institutional mechanisms; the political 

neutrality of the armed forces, that is imposed by external 

constraints and implemented through professional ethics; 

non-interference by civilian authorities in a specific range of 

purely military matters. The process of building up the 

Lithuanian armed forces was complex and dependent on 

various internal and external factors. 

After the collapse of the USSR, Lithuania and society 

searched new democratic ways to strengthen the political 

system and transform it into a robust structure. The 

democratization process is multifaceted and, to some extent, 

involves some interference with the field of civil-military 

relations. Lithuanian Armed Forces were created from 

scratch. In the early 1990s, this process was rather chaotic, 

aiming to create structures that could stop aggression from 

the East. According to V. Urbelis, from 1990 till 1993, the 

development of defense structures was somewhat confusing, 

and there was a lack of appropriate control and oversight 

mechanisms to subordinate the armed forces to civilian 

authorities [17]. 

A wide range of strategic documents and laws created the 

basis for civil democratic control of the armed forces. 

Lithuania's NATO membership has greatly facilitated the 

implementation of democratic scrutiny consistent with 

mutually agreed principles and practices. The terms of 

membership in the Alliance stipulate that countries will 

respect NATO's values and also meet certain political, 

economic and military criteria outlined in the Alliance's 1995 

Enlargement Research. These criteria include: the functioning 

of a democratic political system based on a market economy; 

fair treatment of national minorities; an obligation to resolve 

conflicts peacefully; the ability and willingness to contribute 

to NATO operations; an obligation to have democratic civil-

military relations and institutions. The democratic political 

system and democratic control over the armed forces play an 

important role in the process of preparation for membership. 

Lithuania is completely fulfilled all requirements, and this was 

legally confirmed. 

The norms of civil democratic control are stated in all 

adopted documents, including the most recent ones. For 

example, under paragraph 5 of the Military Strategy 

approved in 2016, democratic civil control remains a 

fundamental principle in the implementation of a military 

strategy, bearing in mind that democratically elected civilian 

authorities decide on Lithuanian defense policy, expanding 

military capabilities and using it. Parliament plays a decisive 

role in establishing civil control over the armed forces by 

determining the accountability of the executive branch for 

the development, implementation and revision of security 

and defense policy, authorizing defense and security 

spending, declaring and abolishing a state of emergency or 

state of war. In performing its functions, parliamentary 

oversight can deal with at least three issues [13]: 

1. Privacy laws may interfere with efforts to increase 

transparency in security. In new democratic countries or in 

the post-conflict period, privacy laws may restrict or prohibit 

parliamentary oversight of the security sector. 

2. The security sector is a very complex area where 

parliamentarians must monitor matters such as arms 

purchases, arms control, and military units' readiness. Not all 

parliamentarians have sufficient knowledge and experience 

to deal with these issues effectively. They may also lack the 

time and opportunity to acquire such knowledge; the term of 

office as a parliamentarian is limited in time, and access to 

adequate internal and foreign expert resources may not be 

available. 

3. An emphasis on international security cooperation can 

affect the transparency and democratic legitimacy of a 
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country's security policy if parliament is excluded from the 

process. It is therefore essential that Parliament is able to 

contribute and participate in the discussion and decision-

making on the international stage. The Lithuanian Parliament 

plays an important role in the control over the armed forces 

[17]. Parliamentarians approve the budget, create a legislative 

framework for national defense, determine the number of the 

armed forces, vote for the appointment or dismissal of senior 

officers, approve the doctrine and policy priorities. On the 

basis of proposals made by the President of the Republic, 

parliamentarians have the right to declare martial law, to issue 

decisions concerning mobilization and demobilization, and to 

determine the degree of participation of the armed forces in 

fulfilling the state's international obligations. 

At the same time, Parliament is constantly facing a 

number of problems. According to researches of 

K. Paulauskas and A. Grichus, parliament lacked adequate 

public expertise in military matters. The lack of such civil 

expert capacity has, in turn, raised other problems: lack of 

transparency in arms procurement procedures and the risk of 

corruption. Civil-state control over the activities of other law 

enforcement agencies, such as intelligence, have not 

received due attention from responsible officials and 

members of parliament, which has created some difficulties 

for the democratic political process [8]. Although the authors 

presented these ideas as early as in 2002, some of the 

comments still remain relevant, pointing to the necessity for 

further improvement. For example, the Department of State 

Security is accountable to both the Parliament of the 

Republic of Lithuania and the President. The Second 

Department of Investigation (Military Intelligence) reports to 

the Minister of National Defense, who is a civilian. At the 

same time, both the Department of State Security and the 

Second Department of Investigation are under the control of 

the parliamentary committee for national security and 

defense [15]. The Committee for National Security and 

Defense exercises parliamentary oversight of intelligence 

agencies, which includes determining whether intelligence 

agencies carry out their activities in accordance with the 

laws of the Republic of Lithuania, reviewing complaints 

from individuals regarding the actions of intelligence 

officials and employees, preparation of amendments to 

normative legal acts regulating the activities of intelligence 

agencies, as well as identification of deficiencies in the 

activities of intelligence agencies and preparation of 

recommendations concerning  their elimination. The 

Committee has the right to receive reports from intelligence 

agencies, as well as verbal and written explanations from the 

heads and staff of intelligence agencies, but it does not have 

the authority to carry out inspection and audit [12]. 

Intelligence services have exclusive rights to information 

and their accountability always remains questionable, and 

moves slightly beyond parliamentary control. While it is 

unlikely that the intelligence service would be abusive, 

considering nature and character of the work, there is a 

potential for abuse. Another problem is related to the 

procurement process in the armed forces. 

In the summer of 2016, a procurement scandal broke out 

in Lithuania in the armed forces. At the request of law 

enforcement agencies, the Department of Public Procurement 

evaluated some contracts concluded by the Ministry of 

Defense and found violations. President Dalia Grybauskaitė 

stated that "this is an open robbery of the Lithuanian people" 

and called on Lithuanian Defense Minister Juozas Olekas to 

take personal responsibility [10]. She recalled that the 

Ministry of Defense was responsible for public procurement 

for the army. This case became known on the eve of the 

parliamentary elections, and the Social Democrats suffered 

electoral losses because of the procurement scandal, as they 

delegated this minister. This suggests that there is room for 

improvement in parliamentary control, although active 

involvement of the media and public opinion also played a 

role in imposing disciplinary and political sanctions on guilty 

persons. 

One of the key aspects of Georgia's reform is the reform 

of the security and defense sector and the introduction of 

civil-state control over the state security, the armed forces 

and the police. Reorganization of the security sector became 

one of the priorities of Georgia's Euro-Atlantic course. The 

most significant changes were made by law enforcement 

agencies: the Ministry of Internal Affairs and State Security 

were liquidated. The Investigative Division was incorporated 

in the newly established Ministry of Police and Public Order, 

a separate departments were the municipal, patrol police and 

special forces, and a new structure was created - the Foreign 

Intelligence Service (formerly performed by the Ministry of 

Defense and State Security) [1]. The reform of Georgia's law 

enforcement agencies was carried out according to the 

American model. Of course, the Ministry of Police and 

Public Order copied the model of US Federal Bureau of 

Investigation and the Service of Municipal and Patrol Police 

copied the model of the US Sheriff's Office. However, there 

is no need to talk about strengthening the democratic 

foundations of Georgian society in the context of reforming 

the country's security sector. After all, the degree of 

democratization of reforms is determined by the level of 

civil society participation in monitoring the activities of law 

enforcement agencies and security and defense structures. 

Issues of civilian control over power structures are a key 

point for the development of a modern democratic state. The 

effectiveness of civil monitoring and surveillance of the 

defense and security of the state depends directly on the 

establishment of an appropriate legal framework and 

constitutional structure of society [4, p.73-75]. 

Until recently, there was a strong presidential system in 

Georgia, according to it the oversight functions of the military 

and security apparatus were monopolized by the president's 

dominant position. After the recent constitutional changes, 

Georgia's presidential system was changed to a mixed 

presidential-parliamentary system. As a result, parliamentary 

control over military and security structures increased 

significantly and the president's influence was diminished. 

Today, parliament has a veto over the declaration of president 

of martial law and state of emergency, approves use of the 

armed forces, as well as documents adopted by the National 

Security Council. Parliamentary consent is needed to put into 

force a law on the number of the armed forces [5]. Parliament 

performs oversight duties concerning state secrets and Georgia's 

involvement in peacekeeping operations. Thus, while formally 

the President remains the Supreme Commander-in-Chief of the 

Armed Forces, his competences are rather limited and mainly 

relate to representative functions. 
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The relevance of the researched problem in the area of 

civil-military relations is that Ukrainian society and all 

power structures have a Soviet, communist heritage. This is 

one of the significant factors influencing the development of 

democratic civil-military relations in Ukrainian society. The 

problem of Soviet heritage is also relevant because in fact, in 

the 21st year of its independence, Ukraine, although 

formally having its own Armed Forces of Ukraine, law 

enforcement agencies, but has not yet been able to create a 

new own army and "nationalize" the old Soviet army and 

with its shortcomings . That is why the problem of heritage 

plays a significant and almost crucial role in the formation of 

effective civilian control over the security and defense sector 

in Ukraine. Looking at this legacy, it is worth noting that the 

Soviet army was historically  built and operated following 

two principles: the principle of internationalism and the 

principle of a class approach that is unacceptable for civil 

society [3]. 

Conclusion. Of course, in the times of the former USSR, 

civilian control over security agencies was reliable, but it cannot 

be considered democratic or state-owned. Power structures 

were firmly closed for society. Key issues of military policy, 

military construction and others were addressed at the level of 

the Central Committee of CPSU or its Politburo. All officers 

must be party members and serve as party agitators and 

propagandists. The Institute of Military Commissioners and 

then the Heads of Political Departments and Political 

Departments relied directly on the implementation of the 

decisions taken at the middle and lower levels. Practically 

neither the Council of Ministers, nor the Supreme Soviet of the 

USSR, nor civil organizations or citizens were generally 

allowed to do so. Therefore, the last controlling authority in the 

USSR was not the state, but the party. 
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        Постановка проблеми. Сьогоднішній рівень 

обізнаності суспільства щодо Internet-технологій, яке 

підштовхує підприємства удосконалювати свої цифро-

візійні схеми роботи (он-лайн продажі (веб-магазини), 

закупівлі товарів, замовлення послуг тощо) має цифрові-

заційні можливості розвитку підприємства за новими 

ринковими умовами. Завдання підприємств провести 

цифрову трансформацію у внутрішнєму середовищі, 

тобто кожну структурну одиницю (відділ, департамент) 

інтегрувати до нової моделі ведення бізнесу. Цифрові-

зація сприяє підвищенню економічної безпеки як самого 

підприємства так і структурних підрозділів. Це є основ-

ним методом нової конкурентоздатності, результатом 

якого є максимізація прибутку за короткий термін та 

первинні позиції на ринку в довгостроковому періоді. 

Таким чином, якщо кожне підприємство в тому числі і 

аграрного сектору, удосконалить свою електронно-

інформаційну складову (ліцензійне програмне забезпе-

чення, оснащення комп‟ютерами, активний вихід в 

Інтернет (в соціальні мережі) тощо) сприяє розвитку як 

підприємств так і держави в цілому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 

сьогодні велика кількість науковців та практиків у сфері 

цифровізації висвітлюють трансформаційні процеси та 

цифрові можливості підприємств та держави в різних 

аспектах. Це такі науковці як: Т.Нібель [1], С.В.Іванов [2], 

О.С.Вишневський [2], Н.Ю.Коровайченко [3], Л.З.Кіт  [4], 
Вишневський В.П. [5], Збаразська Л.О. [5], Заніздна  М.Ю. [5]. 

Формування цілей статті оцінити вплив 

цифровізаційної трансформації на можливості розвитку 

бізнесу в нових ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Цифровізація ‒ це не 

послуга, не товар і не технологія. Це підхід до 

використання цифрових ресурсів для організаційних змін у 

роботі підприємства, організації, компанії. Тобто видозмі-

ни технологій та бізнес-процесів для удосконалення 

робочого середовища персоналу, взаємодія із замовниками 

та іншими учасниками діяльності сучасного підприєм- 

ства.  

Процеси на підприємствах відбуваються завжди і 

будуть відбуватися тому, що ‒ це систематичний та 

послідовний рух, який приносить певні результати 

(економічні, кадрові, операційні), як позитивні так і 

негативні або ж це певний алгоритм пов‟язаних завдань 

чи операцій, що потрібні для досягнення результату. 

Цифровізація змінює підхід до ведення бізнесу, а також 

вимоги до використовуваних інформаційних технологій, 

з‟являються нові системи обліку, маркетингу, логістики, 

фінансів тощо. Цифрові технології це ще один щабель 

підвищення ефективності українського бізнесу, тобто це 

фундамент у деяких сферах бізнесу. [6, с.39,76]. 

Підприємства, які вирішили використовувати 

цифровізаційні інструменти в усіх відділах та 

департаментах підприємства та за його межами, як 

правило, вносять радикальні зміни в свою роботу, що 

приносять суттєві бізнес-переваги (рис.1.). Надамо деякі 

пояснення до наведеної схеми. Трансформаційні зміни 

діяльності підприємств передбачає цифровізацію ключових 

блоків їх діяльності: комерційної діяльності; бізнес-

процесів; бізнес-моделі. Кожний блок складається з різних 

елементів. Ці елементи утворюють набір складових 

цифрової трансформації. Термін «трансформація» означає 

перетворення, перевтілення, зміну виду, форми, власти-

востей чого-небудь [7, 47]. 

Виходячи із визначення трансформації можемо 

узагальнити визначення «цифрова трансформація». У 

нашому розумінні це нова ринкова модель, яка змушує 

підприємства, організації та компанії кардинально зміню-

ватися, адаптуючись до сучасних умов та вимог ведення 

бізнесу.  

У статті досліджено вплив цифрових можливостей: трансформація бізнес-моделі, трансформація 

операційних бізнес-процесів, трансформація комерційної діяльності на розвиток бізнесу в умовах 

інформаційно-інформатизованого середовища. А також проведено оцінку цифровізаційних можливостей 

через цифрову трансформацію до бізнес переваг: використання нових ринкових можливостей, 

оптимізація бізнес-процесів, покращення якості обслуговування, розширення меж охоплення впливом 

підприємства, що призведе до економічного розвитку не тільки підприємства (зростання доходів 

власників акцій підприємства, конкурентоздатність, максимізація прибутку підприємства), а й держави. 

Тобто завдання підприємств трансформувати внутрішнє бізнес-середовище до цифрових технологій. 

Кожну структурну одиницю (відділ, департамент) інтегрувати до нових ринкових умов. 

Ключові слова: цифрові можливості, трансформація, цифрова трансформація, бізнес-процеси, 

цифровізація, ринкові умови. 
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Рис. 1. Схема запровадження цифровізації на підприємстві та її наслідки [розроблено автором] 
 

Виходячи із визначення трансформації можемо 

узагальнити визначення «цифрова трансформація». У 

нашому розумінні це нова ринкова модель, яка змушує 

підприємства, організації та компанії кардинально 

змінюватися, адаптуючись до сучасних умов та вимог 

ведення бізнесу. 

Цифрова трансформація ‒ це масштабні технологічні 

та організаційні перетворення бізнесу: кардинальне підви-

щення ефективності бізнесу, формування нових бізнес-

моделей, створення інноваційних продуктів та послуг. 

Аналізуючи цифрові можливості на вітчизняних 

підприємствах, то жодне підприємство ще не трансформу-

вало повністю дев‟ять елементів. Тор-менеджери обирають 

серед запропонованих блоків лише ті, що, на їхню думку, є 

важливими та функціональними для підприємства. 

Цифровізаційні можливості є важливою складовою 

цифрової трансформації діяльності підприємства, що 

сприяє його перетворенню за напрямами функціонування. 

Розглянемо детально блоки цифрової трансформації 

діяльності підприємства та їх складові.  

Трансформація комерційної діяльності включає три 

елементи: розуміння переваг та очікувань, персоналізація 

продажів, моделювання взаємовідносин.  

Незважаючи на те, що трансформація комерційної 

діяльності є ключовим аспектом цифрової трансформації 

підприємств, здійснення трансформації внутрішніх 

операційних бізнес-процесів також виступає пріоритетним 

завданням при прийнятті обґрунтованих управлінських 

рішень в умовах цифрової економіки, складовими якої 

виступають: цифровізація бізнес-процесів, віртуалізація 

індивідуальної роботи співробітників, транзакційні систе-

ми продуктивності.  

Рівень деталізації ефективності бізнес-процесів також 

збільшується за результатами аналізу динаміки 
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показників діяльності підприємств співробітниками. 

Трансформація бізнес-моделі, як і попередні два блоки, 

включає також три складових елементи: бізнес-модель 

підприємств з частковими цифровими змінами, бізнес-

модель нових цифрових підприємств, адаптивна бізнес-

модель підприємств з урахуванням тенденцій цифрової 

глобалізації (аутсорсінг).  

Окремо слід розглянути цифрозаційні можливості з 

огляду на те, що вони безпосередньо повʼязані з трьома 

блоками цифрової трансформації діяльності підприємства. 

Незважаючи на те, що ІТ-директора та існуючі ІТ відділи є 
провідними цифровими ініціаторами на різних підприємствах, 

вони звертаються до окремих структурних підрозділів для 

координації бізнес-процесів при цифровій трансформації.  

Цифрозаційні можливості включають чотири складових 

елемента, що утворюють фундаментальний блок для 

цифрової трансформації, а саме:  

1. Уніфікація даних і бізнес-процесів. Фундаментальна 

технологія, необхідна для цифрової трансформації ‒ це 

цифровізаційна платформа інтегрованих даних і процесів. 

Складність діяльності підприємств полягає у відсутності 

цифрової платформи, особливо при здійсненні 

багатоканальних операцій. Інтеграція даних ‒ актуальна 

проблема при наданні цифрових послуг повʼязаних з 

самообслуговуванням, вибором он-лайн-стратегії та 

підтримкою он-лайн-партнерства. Загальна цифрова 

платформа підприємства дозволяє підприємству 

обмінюватися контентом на різних рівнях, що передбачає 

використання розробленого медіаконтенту на схожих 

споживчих ринках.  

2. Гнучкість ІТ-рішень. Підприємства потребують 

модифікації своїх бізнес процесів і впровадження іннова-

ційних методів ведення діяльності з використанням 

цифрової платформи. Більшість ІТ-відділів мають надійні 

методи розробки, які часто не орієнтовані на використання 

цифрової технологій. Для діяльності в області аналітики 

потрібні певні знання і характерні риси, яких типові ІТ-

розробники не мають, тому ІТ-відділам доцільно 

створювати спеціальні підрозділи для набуття персоналом 

нових ІТ-навичок.  

3. Використання аналітичних інструментів. Обʼєднання 

інтегрованих даних з аналітичними інструментами розгля-

дається підприємством як спосіб отримання стратегічної 

переваги перед конкурентами. Підприємства використо-

вують аналітику з різною інтенсивністю, деякі лише 

починають краще використовувати дані доступні з 

транзакційних систем, швидше реагуючи на зміни в своїй 

діяльності, а підприємства з інтегрованими даними можуть 

розробляти і реалізовувати більш ефективну стратегію, у 

тому числі завдяки прогнозам продажів.  

4. Інтеграція бізнесу та ІТ. Цифровізація більше, ніж 

інші зміни в бізнесі, вимагає сильної інтеграції між ІТ-

технологіями і керівництвом підприємства. Підприємства, 

що мають сталі ІТ-ділові відносини, відчувають труднощі 

при спробі здійснити цифрову трансформацію, з огляду на 

те, що не самостійно управляють ІТ-інфраструктурою, 

тобто складною ІТ-архітектурою, що не інтегрована з цими 

і поточними бізнес-процесами [6]. 

Усі ці трансформації призведуть до бізнес-переваг: 

1. Використання нових ринкових можливостей. 

Цифровізація дозволить агропідприємствам краще 

адаптуватися до умов середовища і розвиватися швидше 

ніж раніше. Тобто якщо агропідприємство має високий 

рівень цифровізації, воно має можливості скористатися 

своїми ринковими перевагами швидше ніж конкурент. 

2. Покращення якості обслуговування. Цифровізація 

покращує всі аспекти обслуговування клієнтів та сприяє 

його персоналізації. Це є найкращим фактором форму-

вання, зберігання та розвитку звʼязків з клієнтами, які 

необхідні для довгострокового успіху в агресивному, 

висококонкурентному середовищі. 

3. Оптимізація бізнес-процесів. За допомогою засобів 

автоматизації, цифровізація дозволяє спростити та 

прискорити бізнес-процеси за рахунок виключення 

затримок, які повʼязані в основному із впливом людського 

фактору. Як наслідок ‒ скорочуються операційні витрати і 

підвищується ефективність роботи персоналу. 

4. Розширення меж охоплення впливом підприємства. 

Цифрові технології дозволяють підприємствам аграрного 

сектору контролювати та використовувати всі форми 

цифрових каналів. За допомогою цього агропідприємствам 

можна розширити цільову (контактну) аудиторію, а також 

збільшити межі регіонального охоплення впливом в 

інтересах підприємства. 

У свою чергу трансформаційний вплив та позитивні 

бізнес-переваги призведуть до розвитку підприємства, який 

на внутрішніх ринках, так і на міжнародних, і що 

характеризується основними компонентами як: зростання 

доходів власника акцій підприємства, максимізація 

прибутку підприємства та конкурентоздатність. 

Висновки та пропозиції. Цифровий розвиток 

підприємства є незворотнім процесом, який забезпечує 

спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного 

стану до іншого через процеси змін (трансформації). 

Неповторність кожного конкретного економічного стану 

підприємства забезпечується неможливістю повного 

повторення різноманітності, якості, кількості та сили 

впливу факторів, які його визначили. Першоосновою 

цифрового розвитку підприємств слід вважати 

різноманітні зміни в часі (внутрішнього та зовнішнього 

характеру), які виступають результатом взаємодії 

економічних предметів (об‟єктів), їх різних властивос-

тей, рис і параметрів та призводять до активізації їх 

діяльності. Соціально-економічні зміни у системі 

підприємства носять об‟єктивний характер, тобто не 

залежать від волі чи бажання людини (власників, 

менеджерів, працівників, інвесторів, кредиторів тощо), і 

активують трансформаційні процеси на підприємствах. 
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THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE POSSIBILITY 

OF BUSINESS DEVELOPMENT IN NEW MARKET CONDITIONS 

The influence of digital opportunities is investigated in the article: transformation of business model, transformation of 

operational business processes, transformation of commercial activity on business development in the conditions of 

information-informative environment. Also, digitalization opportunities were assessed through digital transformation into 

business advantages: utilization of new market opportunities, optimization of business processes, improvement of service 

quality, expansion of boundaries of influence of the enterprise, which will lead to economic development not only of the 

enterprise (growth of incomes of shareholders of the enterprise, competitiveness, enterprise profit maximization), but also the 

state. That is the task of enterprises to transform the internal business environment to digital technologies. To integrate each 

structural unit (department, department) in new market conditions. 

The main factor behind the impact of digitalisation transformation is the speed of its result (acceleration of all production 

and management processes in the enterprise), that is, development, as enterprises will function faster than ever. That is, it can 

be argued that digital transformation reveals over time the nature of changes that occur in the enterprise system. In other 

words, it is a logical sequence of changes in the socio-economic system of enterprises from one state to another from the 

moment of its creation to the date of its liquidation (legal and physical). 

That is, the digital transformation, which is the information age of today, is the foundation for the development of new 

structures, positions and forms of management and of the whole national economy of Ukraine as a whole. The Impact of 

Digital Opportunities on Society Building promotes the development of digital entrepreneurship to promote consumer needs. 

Digital capabilities are driving the rise of digital tools, which are increasing with the development of technological styles and 

intellectual skill levels. 

The following methods were used in the study: general scientific – analysis and synthesis, synthesis is used as the effects of 

digital capabilities and their reactionary economic feature on business development are explored. In the process of scientific 

research, synthesis is linked with analysis, because it allows you to integrate certain digital transformation business processes 

within the company in order to establish a cohesive relationship and to function as one with the use of a new component. 

Analytical judgments are distinguished from synthesis, the truth of which is established by purely logical analysis. 

Induction is used in the formation of a new business process associated with digital capabilities that will help to grow and 

function effectively. 

Abstraction and concretization. Abstraction is used in the formation of business processes in digital transformation and 

ways of organizing them, and concretization is used to study the impact of digital transformation on the business environment. 

The results of the study are the key factor of the impact for digitalization transformation and the speed of its result 

(acceleration of all production and management processes in the enterprise), i. e. development, as businesses will operate 

faster than ever. So, we can affirm that digital transformation reveals over time the nature of changes that occur in the 

enterprise system. In other words, it is a logical sequence of changes in the socio-economic system of enterprises from one 

status to another from the moment of its creation to the date of its liquidation (legal and physical). 

Key words: digital capabilities, transformation, digital transformation, business processes, digitalization, market 

conditions.   
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         Постановка проблеми. Одним із основних 

чинників, що мають вплив на якість виготовленої продукції 
та її обсяг є наявність достатньої кількості потужностей та 
їх стан на підприємстві. Раціональне їх використання, 

підтримка у належному стані, що відповідає вимогам, 
безсумнівно підвищує рівень конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств на світовому ринку. Для 
стабільного функціонування підприємства необхідно 

постійно оновлювати та модернізувати їх склад, 
використовувати, дотримуючись норм. 

Враховуючи вагоме значення даної економічної 

категорії, необоротні активи, їх облік, контроль та 
управління ними є предметом дослідження багатьох 
науковців, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, А.Г. Загородній, 

Л.Л. Горецька, О.П. Гаценко, М.В. Півторак та інші. 
Спираючись на суттєвість даного поняття, та прямий 

вплив на результати діяльності українських товаровироб-
ників та на їх конкурентоспроможність в цілому на 

світовому ринку, буде доцільним провести дослідження в 
даному напрямку. 

Мета даної статті полягає у дослідженні поняття 

необоротних активів як економічної категорії, визначенні 
їх сутності та ролі, яку вони відіграють у процесі 
побудови діяльності суб‟єктами господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Наявність активів на 
підприємстві, їх різноманітність, в сучасних умовах є 
одним із основних елементів у побудові підприємницької 
діяльності. Необоротні активи є найбільш високовартіс-

ними та займають, зазвичай, більшу частину із активів 
суб‟єкта господарювання в цілому. Їх цінність полягає не 
лише у вартісному вимірнику, а й у тому, що вони 

забезпечують підприємство умовами праці а саме 
виступають у вигляді обладнання, різноманітного 
устаткування, будівель та технічних ліній. 

Економічний та інтеграційний розвиток, у країні в 

цілому тягне за собою опосередкований вплив на 
соціально-економічні, політичні та інші процеси, що 
вимагає підвищення якості виробничих систем та 

відносин і зумовлює вироблення єдиного підходу до 

тлумачення сутності активів та всіх пов‟язаних процесів 
з ними на підприємстві. 

Перш за все, необхідно розуміти тлумачення та 

сутність такої економічної категорії як необоротні 
активи. В економічних науках та в практиці є досить 
велика кількість різноманітних суджень науковців, щодо 
цього. При цьому, для розкриття даного поняття 

використовують ще й суміжні з ним, такі як основний 
капітал, необоротні засоби, довгострокові активи та 
інші, що призводить до неоднозначності висновків під 

час аналізу та нераціональних управлінських рішень, що 
приймаються. Для того щоб віднести актив до 
необоротних, він повинен відповідати визначеним 

вимогам і мати відповідні характеристики, зокрема 
конкретизації складу, строку використання та інші [1]. 

Провівши аналіз економічної літератури, у процесі 
дослідження, було виявлено, що більшість науковців, в 

тому числі П.Г. Мельник, С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна 
виділяють одним із основних критеріїв термін корисного 
використання, що повинен становити більше одного року. 

Інші ж науковці акцентують свою увагу на багаторазовості 
використання необоротних активів у процесі діяльності, 
наприклад В.Т. Бусел, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, 

притримуються такої думки.  
Розглянувши та проаналізувавши законодавчо-

нормативну базу та літературні джерела, можна зробити 
висновок, що необоротні активи, це активи що 

використовуються суб‟єктами господарювання терміном 
більше одного року або ж операційного циклу, якщо 
такий довше за рік, вартість їх може достовірно 

визначатись і в майбутньому очікується отримання 
економічних вигід від їх використання [2].  

Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи 
розділяють на певні види. До їх складу слід віднести: 

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 
нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, 
капітальні інвестиції, довгострокові біологічні активи, 

Необоротні активи визначають міць підприємства є його фундаментом та однією із основ побудови 
підприємницької діяльності. Враховуючи їх чільне місце, слід зазначити, що як економічна категорія дане 

поняття виступає одним із найважливіших у сфері економічних наук, в тому числі і бухгалтерському обліку.  

Необоротні активи займають чи не найбільшу частку серед майна підприємства, тим самим забезпечуючи 
його функціональність та перспективність розвитку діяльності.  

Сутність даного поняття має високий рівень досліджуванності, але в той же час існує досить велика 
кількість відкритих до тепер питань, котрі потребують більш детального розгляду. Трактування необоротних 

активів як економічної категорії відзначається різноманітністю поглядів науковців та не містить однозначного 

визначення.  
В даній роботі було проведено дослідження сутності необоротних активів як категорії, а також їх 

вагомості у здійсненні діяльності суб’єктами господарювання. 

Ключові слова: активи, необоротні активи, капітал, нематеріальні активи, основні засоби, гудвіл, 
ефективність. 
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відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська 
заборгованість та інші необоротні активи, гудвіл. 

Найбільшу питому вагу серед необоротних активів 

на підприємствах займають основні засоби, адже вони 
виступають фундаментом та матеріально-технічною 
базою для впровадження діяльності. 

Для досягнення високих економічних показників та 
здійснення ефективної діяльності, політика управління 
необоротними активами та фінансовим операціям з 
ними має бути виважена та раціонально побудована. 

Зокрема, рішення які приймаються мають відповідати 
стратегії компанії та її політикам [3]. 

Слід виокремити основні завдання управління 

необоротними активами, до них можна віднести: 
– постійне оновлення та модернізація виробничих 

засобів, що призведе до покращення якості виготовленої 
продукції та зростання її обсягів; 

– контроль за ефективним використанням необоротних 
активів у процесі діяльності; 

– виділення достатньої кількості фінансових ресурсів 

для підтримки необоротних активів у відповідному стані; 
– проведення оптимізації структури необоротних 

активів на підприємстві. 

Правильність побудови стратегії управління активами, 
у тому числі необоротними відіграє вагому роль у досяг-
ненні високих фінансових показників у майбутньому та 
підвищенні конкурентоспроможності підприємства на 

ринку, що створює потужний фундамент для його 
розвитку [4]. 

Висновки. Під час аналізу сутності поняття необо-

ротних активів та їх ролі у здійсненні діяльності було 
виявлено, що дане поняття є одним із основних та 
досліджуваних у економічній науці. Багато науковців 

розглядають дане поняття з своєї точки зору, виокрем-
люючи ті чи інші характеристики та критерії. В процесі 
написання статті та аналізу наукових робіт дійшли 
висновку, що необоротні активи – це активи що викорис-

товуються суб‟єктами господарювання терміном більше 
одного року або ж операційного циклу, якщо такий 
довше за рік, вартість їх може достовірно визначатись і в 

майбутньому очікується отримання економічних вигід 
від їх використання [5].  

Отже, в сучасних умовах розвитку економіки важливим 

чинником успішного функціонування будь – якого 
підприємства є володіння необоротними активами та їх 
ефективне та раціональне використання. Забезпечення 

належного стану, вчасного оновлення та побудови 
правильної їх структури є визначальними умовами 
успішного функціонування підприємства та здійснення 
діяльності, тому можна стверджувати, що необоротні 

активи займають чільне місце серед активів у цілому.  
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ECONOMICAL ESSENCE OF FIXED ASSETS AND ITS ROLE IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

The presence of assets in the enterprise, their diversity, in modern conditions is one of the main elements in the construction of 
entrepreneurial activity. Fixed assets are the most valuable and usually include most of the assets of the entity. Their value lies not 
only in the cost meter, but also in the fact that they provide the enterprise with working conditions, namely, act in the form of 

rigging, various equipment, buildings and technical lines. Taking into account the enlargement of this conception and the direct 
influence of it on the results of Ukrainian enterprises, it will be appropriate to conduct research in this direction. 

The essence of this concept has a high level of research, but at the same time there is a large number of open-ended questions 
that need more consideration. The concept of fixed assets as an economic category is characterized by a variety of views of 

scientists and does not contain a clear definition.  
This research work examines the nature of fixed assets as a category, as well as their value in the activity of business entities. 

Therefore, in the current conditions of economic development, an important factor for the successful functioning of any enterprise 

is the possession of fixed assets and their efficient and rational usage. Ensuring the proper condition, timely updating and 
construction of their correct structure are the determinant conditions for successful functioning of the enterprise and 
implementation of its activities. 

Key words: assets, fixed assets, capital, intangible assets, permanent assets, goodwill, efficiency. 
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Постановка проблеми. При оцінці і надійності 

транспортних засобів вимагається певна інформація про 

виникаючі відмови, про процеси, що призводять до 

відмов, про зміну під час роботи параметрів і 

властивостей окремих елементів машини, що характе-

ризують їх надійність (діючі навантаження, знос деталей 

та ін.). Таку інформацію зазвичай отримують в результаті 

проведення випробувань машин в реальних умовах їх 

експлуатації або в спеціальних, штучно створюваних і 

керованих швидкісних, навантаженнях та інших умовах 

на стендах і полігонах [1]. 

Мета статті полягає у виявленні характеристик 

експлуатаційних відмов транспортних засобів, встанов-

ленню кваліфікації та причини їх усунення. 

Виклад основного матеріалу. Об'єктом випробування 

може бути увесь виріб (машина, агрегат) або його окремі 

елементи (вузли, деталі). У такому разі випробування 

називаються відповідно повно комплектними або по 

елементними. Класифікаційною ознакою випробувань 

може бути також життєвий цикл об'єкту; в цьому випадку 

розрізняють випробування дослідних зразків і об'єктів, які 

випускаються серійно. 

Залежно від міри, степені витрачання ресурсу 

випробування підрозділяють на повні, при яких усі 

випробовувані об'єкти доводяться до граничного стану, і 

цензуровані, при яких у деякої частини об'єктів ресурс не 

вичерпаний. Випробування класифікують також по виду 

деградаційних процесів, що призводять до відмови, а 

саме – втомні, зносні, корозійні, комплексні випробу-

вання. При доопрацюванні конструкції і технології 

виготовлення нової машини, вироби, з метою оцінки 

впливу внесених змін на рівень надійності, проводять 

випробування [2]. 

Більша частина транспортних засобів, їх вузлів і 

деталей являється відновлюваними об'єктами. Відновлення 

працездатності машин проводиться усуненням відмов в 

процесі експлуатації і ремонтом на спеціалізованих 

підприємствах. Відповідно відмови називаються експлуата-

ційними і ресурсними. 

Експлуатаційні відмови виникають зазвичай із-за 

випадкових причин, обумовлених часто комбінацією 

несприятливих чинників, що виникають при експлуатації 

виробів зі зниженими властивостями, реалізованими при 

конструюванні, а найчастіше при виготовленні машин. 

Причинами експлуатаційних відмов є різні дрібні 

порушення встановлених правил, норм конструювання, 

виробництва і ремонту машин, експлуатації машин; це 

відмови, яких зазвичай не чекають. Для усунення таких 

відмов найчастіше не потрібно проведення трудомістких 

розбірно-складальних і регулювальних робіт, працез-

датність машини відновлюється простою заміною 

елементу (деталі, сполучення), що відмовив, або регулю-

ванням вузла. При цьому відновлюється працездатність 

машини тільки за рахунок елемента, що відмовив; 

залишковий ресурс інших, в тому числі основних вузлів 

машини не міняється. 

Прикладами експлуатаційних відмов транспортних 

засобів можуть бути відмови, пов'язані з настанням 

граничного стану окремих деталей із-за їх граничного 

зносу, втомних поломок; виникнення течії мастила з 

У статті авторами дана оцінка надійності транспортних засобів, проведено аналіз поломок автомобілів 

спричинених на виробництві, при експлуатації автомобілів. Акцентовано, що відновлення працездатності 

машин проводиться усуненням відмов в процесі експлуатації і ремонтом на спеціалізованих підприємствах. 

Охарактеризовані експлуатаційні відмови транспортних засобів, встановлено їх кваліфікацію, причини їх 

усунення. Встановлено, що у зв'язку з подібною кваліфікацією для машини експлуатаційні відмови 

характеризують її безвідмовність; ресурсні – довговічність. Оцінка надійності в цьому випадку робиться 

показниками довговічності. 

Ключові слова: надійність, експлуатація, транспорт, прогнозування, експлуатаційні відмови. 
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ущільнень і сальників редукторів, послаблення кріплень 

різьбових з'єднань вузлів, порушення регулювань і тому 

подібне. По таких відмовах зазвичай оцінюється 

безвідмовність машини за допомогою таких показників, як 

середнє напрацювання на відмову, коефіцієнт готовності 

машини, інтенсивність відмов та інше. В той же час 

відмова деталі, що характеризується його фізичною суттю 

(руйнування, знос, втомленість матеріалу і інше), може 

розглядатися для неї як ресурсний, який характеризує її 

довговічність. [3]. Оцінка надійності в цьому випадку 

робиться показниками довговічності – середнім і гамма- 

процентним ресурсами, вірогідністю безвідмовної роботи. 

Найважливішою відмінністю ресурсних відмов машин 

від експлуатаційних є необхідність виконання трудо-

містких розбірно-складальних, регулювальних робіт, 

вартість яких зазвичай перевищує вартість елементу, що 

відмовив. При цьому, окрім відновлення працездатності 

елементу відновлюється початковий (чи міжремонтний) 

ресурс основних деталей. У зв'язку з подібною каліфі-

кацією можна сказати, що для машини експлуатаційні 

відмови характеризують її безвідмовність; ресурсні – 

довговічність. 

Довговічність автомобілів і їх вузлів характеризують 

переважно середнім ресурсом, а також гамма-процентним 

ресурсом до ремонту, трудомісткістю технічного 

обслуговування – середньою сумарною трудомісткістю або 

вартістю технічного обслуговування. 

Ушкодження і відмови транспортних засобів можна 

об'єднати в наступні групи: ушкодження втомного 

характеру (фарбування поверхонь, тріщини, злами і т. п.); 

знос валів, втулок; пошкодження гумотехнічних виробів; 

несправності внаслідок порушення регулювань; прого-

рання прокладок, газопроводів; протікання масла і інше. 

Причиною більшості поступових відмов автомобілів є 

знос. Підвищення зносостійкості і відновлення деталей 

при ремонті в автомобілебудуванні роблять за допомо-

гою наплавлень і покриттів. 

Експлуатаційні випробування, що проводяться в 

експериментально-виробничих автогосподарствах, дають 

найбільш об'єктивну інформацію про надійність 

автомобіля, але вони характеризуються великою довготри-

валістью. Тому нині оцінку довговічності машини 

отримують головним чином за допомогою випробувань, 

тривалість яких істотно скорочена в порівнянні з 

експлуатаційними випробуваннями із-за посилення 

режимів вантаження вузлів. Такі випробування проводять 

зазвичай на полігонах і стендах. 

Військові автомобілі працюють в абразивному 

середовищі, тому основним критерієм їх працездатності 

являється зносостійкість. Ударні навантаження від 

твердих включень роблять необхідним вбудовування в 

робочі органи машин запобіжних муфт або використання 

передач, що мають зберігаючу здатність від переван-

тажень (наприклад, ремінних). Ресурс автомобілів 

нормують не в кілометрах пробігу, а в годинах, що, 

зокрема, пов'язано з їх роботою і зберіганням просто 

неба, при якому втрата працездатності із-за корозії 

пропорційна часу. Для військових автомобілів склалась 

практика нормування і оцінки ресурсу агрегатів по 80% –

ному ресурсу. Його зазвичай призначають кратним часу 

роботи машини на протязі декількох сезонів. 

До інформації про надійність відносяться також 

результати діагностування технічного стану машини або 

її елементів. Мета діагностування – визначення праце-

здатності машини в даний момент часу, виявлення 

дефектів її окремих вузлів, і, на підставі отриманої 

інформації – прогнозування надійності. 

Прогнозування технічного стану означає визначення 

майбутнього стану машини на підставі вивчення тих 

чинників, від яких цей стан залежить. Прогнозування 

може здійснюватися як в процесі розробки, так і в період 

експлуатації машини. У останньому випадку метою 

прогнозування є своєчасне виявлення несприятливого 

стану машини і розробка рекомендацій по підвищенню 

рівня його надійності. Основне завдання випробувань по 

прогнозуванню – передбачити кількісні характеристики 

надійності машини в майбутньому, передбачати повний 

ресурс, залишковий ресурс, вірогідність безвідмовної 

роботи. 

Основним принципом прогнозування є використання 

минулого досвіду. Інформація про машину (апріорна) є 

базою для процесу прогнозування і отримання оцінок в 

майбутньому (апостеріорні оцінки). Прогноз можна 

розуміти як отримання апостеріорної оцінки деякої 

якості досліджуваного явища на основі апріорних 

відомостей про минуле і теперішнє. В період експлуа-

тації апостеріорною оцінкою є надійність машини після 

проведення контролю її стану. Надійність, розрахована 

на попередньому етапі, є апріорною, а контроль розгля-

дається як досвід, по результатам якого оцінюється 

апостеріорна надійність. Таким чином, обчисленню 

прогнозованої характеристики завжди повинні переду-

вати досвід, експеримент, дані якого використовуються 

спільно з апріорною інформацією. 

Розрізняють прогнозування технічного стану і 

прогнозування надійності. У першому випадку дається 

прогноз технічних параметрів машини або ці параметри 

відносяться до того або іншого класу, а також дається 

прогноз відмов машини. У другому випадку дається 

прогноз кількісних показників надійності на основі 

прогнозування поступових і раптових відмов. 

Прогнозування може бути груповим і індивідуальним. 

До методів групового прогнозування можна віднести 

статистичну оцінку напрацювання повністю однотипних 

виробів на основі результатів контрольних і визначаль-

них випробувань на надійність. До переваг методу 

індивідуального прогнозування відноситься можливість 

оцінки надійності кожної конкретної машини або 

окремого її елементу. 

До рішення задачі прогнозування існують два підходи – 

детермінований і імовірнісний. У першому випадку 

завдання зводиться до відшукування апроксимуючого 

вираження, в другому в якості прогнозуючої характерис-

тики приймається реалізація випадкової величини, що 

визначає інтервал часу від моменту контролю до першого 

перетину поля допуску прогнозованої величини. Оскільки 

процеси зносу, старіння машин, що обумовлюють 

розвиток поступових відмов, є випадковими величинами, 

загальніший характер дає імовірнісний підхід. 

На практиці найчастіше застосовуються три види 

прогнозування, а саме: аналітичне, імовірнісне і статис-

тична класифікація [2]. 
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Аналітичне прогнозування є аналітична залежність 

U=U(t) деякого параметра, що характеризує надійність 

об'єкту, наприклад зносу U, від напрацювання t (рис. 1.). 

Тоді прогноз надійності (ресурс) визначається з 

рішення рівняння U(T)=Uгp, де Uгp - граничне значення 

параметра, при якому порушується працездатність об'єкту. 

Передбачається, що параметр U(t) детерміновано 

залежить від часу, і попередня інформація, що дозволила 

визначити функцію U=U(t), з вірогідністю, рівній одиниці, 

відповідає процесу зносу нового об'єкту.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)            б)           в)          

Рис. 1. Аналітичне детерміноване прогнозування: а - при повній інформації про параметр; б - при зрізаній 

інформації про параметр; в - при зрізаній інформації про функцію розподілу. 
 

Наприклад, нехай достовірно відомо, що середній 

проміжок в з‟єднані вал-втулка змінюється в часі по 

детермінованій залежності 

U=at       (1.1) 

де a і b - відомі константи, визначені з досвіду. 

Звідси прогнозований середній ресурс  

T = 
b
JU/a      (1.2) 

Проте практично при аналітичному прогнозуванні 

рідко є повна достовірна інформація про функціональну 

залежність U=U(t). Як правило, є інформація, задана 

рядом точок на обмеженому відрізку напрацювання 

(рис.1б). Завдання полягає в тому, щоб за 

інформацією, наявною на відрізку t<t0, підібрати 

(апроксимувати) відповідне аналітичне вираження 

(функцію), що описує зміни параметра U на цьому 

відрізку, а також, притягаючи додаткову інформацію, і 

при t>t0. Відомий ряд математичних методів, напри-

мер метод найменших квадратів, що дозволяють 

виконати цю апроксимацію. 

Аналогічно методами аналітичного прогнозування 

можна, як показано на рис. 1в, прогнозувати функцію 

розподілу напрацювання повністю – F(t). Являючись 

характеристикою випадкової величини напрацювання 

повністю t, вона сама – невипадкова функція напра-

цювання t, зазвичай з двома або трьома невідомими 

параметрами. 

При аналітичному прогнозуванні функції розподілу 

напрацювання повністю F(t) зазвичай застосовують 

інші функціональні залежності, що відповідають 

законам розподілу випадкових величин. У практиці 

оцінки надійності найчастіше використовують закон 

Вейбулла і нормальний закон розподілу напрацювання 

повністю. 

При ймовірнісному прогнозуванні параметром 

прогнозу є вірогідність виходу F(t) або невиходу R(t) 

деякого процесу, який характеризує надійність об'єкту, 

за встановлені межі (ймовірність відмови і ймовірність 

безвідмовної роботи) (рис. 2а). При кожному 

дискретному значенні напрацювання ti будується 

розподіл параметра стану U(ti), наприклад, зносу; по 

параметру стану аналітично визначають вірогідність 

виходу його за граничний рівень Uгp. яка є 

вірогідністю відмови 

F[t) =  f(U, t) dU         (1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Ймовірнісне статистичне прогнозування:  

а – по розпреділені параметра; б – по математичному 

очікуванню mи(t) і дисперсії Du(t) 
 

Прогнозні розподіли U(ti) при t>t0. можуть бути 

побудовані на підставі прогнозів математичного 

очікування і дисперсії параметра U(tі) (рис. 2б). Схема 

прогнозування по mu (t) і Du(t) по суті не відрізняється 

для кожної функції від схеми на мал. 1б. Можливий і 

інший варіант прогнозу – прогнозується безпосередньо 

функція F(t) (рис. 2а). Тоді ця схема не відрізняється 

від схеми на рис. 1в. 

Завдання прогнозування у випадку статистичної 

класифікації може бути поставлене так. 

Працездатність об'єкту характеризується параметрами 

Ui(i=l, 2, ..., п). Задані значення цих параметрів у 
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момент часу t=t0, де t може дорівнювати нулю 

(початковий період експлуатації). Визначити, чи 

задовільнить об'єкт вимогам надійності у момент t=T, 

де Т – заданий (нормативне) час його експлуатації. 

Графічно завдання статистичної класифікації 

представлене на рис.3 по трьох параметрах U1, U2, U3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Статистичне розпізнавання по розподілу 

параметра 
 

При цьому f(U1), f(U2), f(U3) – відомі щільності 

розподілу параметрів, f(t) – щільність розподілу 

напрацювання до відмови  об'єкту. Вона має бути 

відома на підставі попередніх досліджень. Вимогами 

надійності допускається вірогідність відмови при t=T, 

рівна Q(Т)=а, де а – заштрихована площа кривої f(t) 

лівіша за абсцису t=T. 

Для випадку відомих верхніх (екстремальних) 

детермінованих залежностей параметрів Ui від часу: 

U1(t), U2(t); U3(t), задаючи t=t0 в цих залежностях, 

можна знайти граничні значення параметрів Ū 10, Ū20, 

Ū30, при перевищенні яких об'єкт має менший, ніж Т, 

ресурс. 

При використанні методу статистичної класифікації 

для реалізації алгоритму прогнозування потрібно 

попередня інформація про початковий розподіл 

параметрів, про розподіл ресурсу об'єкту і про 

функціональні залежності Ui(t).  

Щоб спрогнозувати надійність автомобіля 

насамперед треба проаналізувати якісну оцінку відмов 

його вузлів і агрегатів. Основними причинами відмов є 

низька якість матеріалів і комплектуючих, 

недосконалість технології виробництва і низька 

культура експлуатації. Через нестабільне економічне 

становище нерідко доводиться використовувати не 

оригінальні матеріали, а замінники, для того щоб 

забезпечити один із принципів організації виробничого 

процесу – безперервність. 

Нерідко замінники здешевлюють конструкцію 

загалом, що, зазвичай, спочатку позитивно відобра-

жається на собівартості з погляду споживача. Усе це 

відбувається тому, що гарантія не враховує тимчасових 

труднощів, пов'язаних з безперервністю виробничого 

процесу. Питання про прогнозування навантажень, що 

виникають у період експлуатації, з урахуванням заміни 

можна віднести до найбільш складних. Динамічні 

навантаження, що впливають на втому матеріалу, 

можуть передчасно вивести машину з ладу. 

З погляду надійності заміни матеріалів необхідно 

проводити з метою досягнення граничного ресурсу чи 

забезпечення рівноміцності виробу (усі елементи 

машини повинні вийти з ладу приблизно в один період 

часу і не піддаватися ремонту). Як видно, заміни з 

погляду надійності не мають нічого спільного із 

замінами у сучасному технологічному процесі. 

Отже, передусім варто вести мову про відповідний 

рівень надійності на етапі виробництва, оскільки, 

зазвичай, кількісні та якісні показники відмов напряму 

залежать від специфіки виробництва. Тут доцільно 

ввести обмеження відносно якості відмов: рекламації з 

випадання осей сателітів, випадання стопорних кілець 

та інших відмов, пов'язаних із відхиленнями від 

конструкторсько-технологічної документації. Також 

для прогнозування поведінки автомобіля, як складної 

системи, успішно можна застосовувати метод 

статистичного моделювання (статистичних випро-

бувань), який отримав назву методу Монете-Карло. 

Основна ідея цього методу полягає в 

багаторазовому розрахунку параметрів за формалізо-

ваною схемою, що є математичним описом цього 

процесу (в нашому випадку – процесу втрати 

працездатності. 

max
( ) 0,5

cep

x

x T
P T

T





 
  

 

    (1.4) 

Нехай зміна вихідного параметра Х залежить від 

зношування U одного з елементів виробу, тобто 
X=F(U), де F – відома функція, що залежить від 
конструктивної схеми виробу. Приймемо, що зношування 

пов'язане з питомим тиском р і швидкістю ковзання 

пари тертя v степеневою залежністю 1 2m mU kp v t , де 

коефіцієнти 
1m  і 

2m  відомі (наприклад, з випробувань 

матеріалів пари). Коефіцієнт k оцінює зносостійкість 
матеріалів і умови роботи спряження (змащення, 
захаращеність поверхонь).   

При цьому для випадкових параметрів, що входять у 

формули, перебираються найбільш вірогідні їх значення 

відповідно до закону розподілу.  

Таким чином, кожне статистичне "випробування" 

полягає у виявленні однієї з реалізацій випадкового 

процесу, оскільки підставляючи, хоча і випадковим 

чином, вибрані, але зафіксовані аргументи, отримуємо 

детерміновану залежність, яка описує цей процес за 

прийнятих умов. Багаторазово повторюючи випробо-

вування по даній схемі (що практично можливо в 

складних випадках лише зі застосуванням ЕОМ), 

отримаємо велике число реалізацій випадкового 

процесу, яке дасть змогу оцінити хід цього процесу і 

його основні параметри.  

Особливу увагу під час прогнозування надійності 

виробів із застосуванням методу статистичного 

моделювання приділяють розподілу Вейбулла. Це 

досить універсальний розподіл напрацювання об'єктів 

до відмови, тому що охоплює шляхом варіації 

параметрів широкий діапазон випадків. Розподіл 

Вейбулла описує напрацювання об'єктів у період 

нормальної експлуатації і деградаційних відмов. 

Густина розподілу Вейбулла:  
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1

( ) exp

b b
b t t

f t
a a a

     
     

     

1     (1.5) 

де: a – параметр масштабу; b – параметр форми.  

Графіки функцій густини розподілу Вейбулла 

наведено на рис., якщо b=1, то розподіл Вейбулла 

перетворюється в експоненціальний з параметром 

1/ a const   . Якщо b=1, то розподіл Вейбулла 

перетворюється у розподіл Релея з лінійною функцією 

інтенсивності відмов (рис.4) і якщо b=3,3, то розподіл 

Вейбулла стає близьким до нормального розподілу. 

 
Рис. 4. Розподіл Вейбулла 
 

Густина розподілу Вейбулла імовірність безвідмовної 

роботи 
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де: t – час виконання роботи (або потрібна кількість 

виконаних певних оперцій, або подолання необхідного 

шляху переміщення тощо); а – параметр масштабу, 

який задається максимально можливим часом роботи 

(або максимально можливою кількістю виконаних 

певних операції, або максимально можливим 

граничним шляхом переміщення тощо) об'єкта або 

системи; b – параметр форми. Інтенсивність відмов 
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Серед розрахункових методів, орієнтованих на 

використання обчислювальної техніки, значного 

поширення набув метод кінцевих елементів (МКЕ).  

Він успішно заміняє методи опору матеріалів і 

механіки під час розрахунку деталей простої конфігу-

рації, а при розрахунку деталей складної геометрії на 

цей час є практично єдиним інженерним методом. 

Конструкція розбивається на дрібні частини, структура 

цих частин повинна бути проста для збереження і 

розпізнавання за допомогою ЕОМ, це можуть бути 
трикутники, прямокутники, піраміди, призми. Усередині 

кожного елемента рішення видається в максимально 

простій формі звичайно це поліном першого, другого, 

третього чи четвертого ступеня по всій границі 

досліджуваного тіла. Головна особливість МКЕ 

полягає в тім, що точність наближення підвищується 

не за рахунок більш складних апроксимуючих 

функцій, а за рахунок більш дрібної розбивки 

конструкції зі збереженням тих же апроксимуючих 

поліномів, що і раніше.  

Вибір виду розрахунку автомобіля на надійність 

залежить від наслідків відмов.  

Показником надійності системи є ймовірність її 

безвідмовної роботи протягом заданого періоду часу t 

або функція надійності, яка природно визначається за 

формулою  

)(1)( tFtP        (1.8) 
Якщо )(t  – інтенсивність відмов, то ймовірність 

безвідмовної роботи автомобіля протягом заданого 

періоду часу t можна обчислити за формулою 









 

t

dtttP
0

)(exp)(        (1.9) 

Для побудови графіка функції  P(t) скористаємось 

програмним кодом, написаним на мові програмування 

С# Visual Studio (рис.5) 
 

 
 

Рис. 5. Функція надійності. 
 

Структурний аналіз надійності складальної одиниці 

автомобіля можна проводити з метою визначення за 

даними конструкторської документації всіх можливих 

комбінацій втрати працездатності складальної одиниці 

за обраним критерієм. Логічний метод структурного 

аналізу надійності використовують у тих випадках, 

коли потрібно визначити всі можливі сполучення 

появи граничного стану складальної одиниці за 

критерієм необхідної заміни базової деталі (чи її 

від'єднання від інших деталей при їхній необхідній 

заміні).  

Статистичне прогнозування (планування експери-

менту) реалізується шляхом аналітичного дослідження 
або оброблення даних експерименту. Закон розподілення 

знаходять шляхом аналізу фізичної природи якогось 

явища або процесу визначення математичних операцій. 

У другому випадку проводиться збір необхідних 

експериментальних даних (статистики). Статистична 

оброблення накопиченої інформації дає змогу отримати 

аналітичну залежність шуканого закону розподілу 

ймовірностей. Використання статистичних даних дає 

змогу на основі попередніх досліджень оцінити 

працездатність техніки, але не дає змогу розрахувати 

точний момент відмови вузлів, а лише із певною 

ймовірністю прогнозує вихід машини з ладу.  

Діагностичне прогнозування передбачає проведен-

ня випробувань на надійність для визначення основних 

причини втрати працездатності окремих деталей і 

вузлів. Для основних вузлів не існує єдиного 

інформаційного показника, який би повністю 

характеризував їх технічний стан, у зв'язку з чим для 

контролю роботи вузла бажано фіксувати як можна 
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більшу кількість показників і критеріїв працездатності, 

оскільки у сукупності вони досить повно описують 

картину реального технічного стану. 

Відомо, що для систем автомобіля, який створює 

безпеку руху, рекомендований рівень імовірності напра-

цювання до відмови знаходиться в межах 0,9–0,98, для 

всіх інших – 0,85–0,9. Проведення порівняльного аналізу 

фактичної надійності елементів системи автомобіля із 

допустимим значенням дає змогу прогнозувати 

залишковий ресурс безвідмовної роботи із заданою 

імовірністю. Такий підхід дає змогу попередити відмову 

та вчасно виконати необхідні профілактичні роботи. 

Розподіл відмов елементів на групи залежно від часу їх 

настання дає змогу встановити види додаткових 

технічних обслуговувань. Відповідно переліки робіт із 

додаткових технічних обслуговувань встановлюються 

на основі раніше зробленого аналізу відмов елементів за 

зібраними статистичними даними.  

Основним напрямком роботи щодо надійності 

техніки є визначення технічного стану систем авто-

мобіля, що забезпечує підтримку заданого рівня 

надійності за рахунок попередження відмов шляхом 

визначення залишкового ресурсу безвідмовної роботи 
систем автомобіля, оптимальної періодичності додаткових 

робіт.  

Оскільки довговічність – здатність виробу зберігати 

працездатність до настання граничного стану за встанов-

леної системи обслуговування та ремонтів і є однією з 

найважливіших якостей надійності, розглянемо показ-

ники надійності загалом. Показники надійності ділять на 

дві групи. Одиничні показники характеризують тільки 

одну якість надійності вибору (наприклад довговічність) 

та комплексні – характеризують одночасно дві та більше 

якості (наприклад довговічність і ремонтопридатність). 

При встановленні вимог до надійності на будь-які 

вироби, зокрема і на автомобілі, вибирають найменш 

можливе число показників. Цей вибір повинен бути 

технічно обґрунтований. Відсутність такого обґрунту-

вання може призвести до неправильних рішень під час 

розроблення та конструювання техніки. 

Необхідно, щоб показник надійності задовольняв 

певні вимоги, на основі яких можна зробити висновок, 

чи є цей показник нормуючим. За цим показником під 

час розроблення виробу будуть порівнювати та 

вибирати його конструктивні варіанти, а також 

контролювати досягнутий рівень надійності серійного 

зразка.  

Кількісні та якісні вимоги до надійності, спрямовані 

на забезпечення необхідного рівня працездатності за 

мінімальних витрат у процесі експлуатації, повинні 

містити в собі сукупність групових, індивідуальних 

показників і норм надійності (під груповою нормою 

розуміють показник надійності усіх виробів цього типу 

(виду, марки, моделі); під індивідуальною нормою 

розуміють показник надійності одиничного виробу). 

Таким чином, введення індивідуальних показників також 

забезпечує потрібний рівень надійності кожного 

автомобіля, стабілізує цей рівень всією генеральною 

сукупністю. 

Висновок. В роботі авторами дана оцінка надійності 

транспортних засобів, проведено аналіз поломок 

автомобілів спричинених на виробництві, при 

експлуатації автомобілів. Акцентовано, що відновлення 

працездатності машин проводиться усуненням відмов в 

процесі експлуатації і ремонтом на спеціалізованих 

підприємствах. Охарактеризовані експлуатаційні відмови 

транспортних засобів, встановлено їх кваліфікацію, 

причини їх усунення. Встановлено, що у зв'язку з 

подібною кваліфікацією для машини експлуатаційні 

відмови характеризують її безвідмовність; ресурсні – 

довговічність. Оцінка надійності в цьому випадку 

робиться показниками довговічності. Довговічність 

автомобілів і їх вузлів характеризується переважно 

середнім ресурсом, а також гамма - процентним ресурсом 

до ремонту, трудомісткістю технічного обслуговування - 

середньою сумарною трудомісткістю або вартістю 

технічного обслуговування.  

Досліджено, що експлуатаційні випробування, що 

проводяться в експериментально-виробничих автогоспо-

дарствах, дають найбільш об'єктивну інформацію про 

надійність автомобіля, але вони характеризуються 

великою довготривалістью. Тому нині оцінку довговіч-

ності машини отримують за допомогою випробувань. До 

інформації про надійність відносяться також результати 

діагностування технічного стану машини або її 

елементів. 

Зосереджено увагу на те, що прогнозування 

технічного стану означає визначення майбутнього стану 

машини на підставі вивчення тих чинників, від яких цей 

стан залежить. Прогнозування може здійснюватися як в 

процесі розробки, так і в період експлуатації машини, а 

тому метою прогнозування є своєчасне виявлення 

несприятливого стану машини і розробка рекомендацій 

по підвищенню рівня його надійності. Основне завдання 

випробувань по прогнозуванню - передбачити кількісні 

характеристики надійності машини в майбутньому, 

передбачати повний ресурс, залишковий ресурс, 

вірогідність безвідмовної роботи. Прогнозування може 

бути груповим і індивідуальним. До методів групового 

прогнозування можна віднести статистичну оцінку 

напрацювання повністю однотипних виробів на основі 

результатів контрольних і визначальних випробувань на 

надійність. До переваг методу індивідуального прогно-

зування відноситься можливість оцінки надійності 

кожної конкретної машини або окремого її елементу. 
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